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قراءٌة واعيٌة على ضوء رباعية أركان الدين
لمنشأ علم اإلحسان وما تفرع عنه من الزهد والتصوف

مجع وترتيب خادم السلف
احلبيب أيب بكر العدين ابن عيل املشهور

لطف اهلل به
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»عَْن أَبِي ُهرَيْرَةَ رضي اهلل عنه قَاَل: قَاَل 
 َ ِ صلى اهلل عليه وسلم: "إِنهَّ اللهَّ رَُسوُل اللهَّ
ًّا فَقَدْ آذَنُْتهُ بِالْحَرِْب، وَمَا  قَاَل: مَْن َعادَى لِي وَلِي
هَّا افْتَرَْضُت  هَّ مِم َي إِل أََحبهَّ  هَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ  َي إِل هََّب  تَقَر
هَّى  هَّ بِالنهَّوَافِلِ َحت َي هَُّب إِل َعلَيْهِ، وَمَا يَزَاُل عَبْدِي يَتَقَر
هَّهُ، فَإِذَا أَْحبَبُْتهُ ُكنُْت َسمْعَهُ الهَّذِي يَْسمَُع بِهِ،  أُحِب
َا،  وََبصَرَُه الهَّذِي يُْبصِرُ بِهِ، وَيَدَُه الهَّتِي يَْبطُِش ِبه
هَّهُ  َا، وَإِْن َسأَلَنِي َلُْعطِيَن وَرِْجلَهُ الهَّتِي يَمْشِي ِبه

وَلَئِْن اْستَعَاذَنِي َلُعِيذَنهَّهُ« رواه البخاري
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المقدمة
الحمد لله الذي شرف العباد بعبوديته، وغمرهم بفائض جوده من سر ربوبيته، وبعث 
لهم نبيا فضله وش�رفه بعبودته وعبديته سيدنا محمد بن عبد الله المترقي مراقي العز في 
حل�ة العب�ودة الخالصة بقوله تعال�ى : )ٱ ٻ ٻ ٻ(   ]اإلرساء:1[ وعلى 
آل�ه األطه�ار المرتقين درج الصديقية الكبرى، والس�الكين نهج اإلتباع األحرى، وعلى 

أصحابه القائمين بحق النصرة والعمل الموفق لخدمة أفضل مسلك ومجرى.
وبع�د فق�د اقتضت الظ�روف المحلي�ة واإلقليمية ف�ي عالمنا المعاصر أن نس�بر غور 
لجج الغايات التي جاء بها الوحي وتهيأت بها أسباب بسط وظائف الرسالة، وقد سبقنا 
العدي�د م�ن أهل العلم لمثل هذا العمل بما يناس�ب المراحل وم�ا تحتاجه من تعليالت 
وتحليالت أس�همت في فت�ح أبصار وبصائر المصلين لهذا الش�رف الممنوح للبش�رية 
جمعاء، وهناك العش�رات من المؤلفات العلمية عن إيضاح أمانة العلم الشرعي وخدمة 

أهدافه.
ول�م يب�ق لنا في هذه اآلونة غير إجالء بعض الغم�وض الذي غمر العقول المعاصرة، 
وإزاح�ة ضبابي�ة األف�كار المبرمج�ة لمس�خ حقائق ه�ذا الدي�ن وتحويله من م�ادة نفع 
وإص�الح وس�الم إلى مادة ص�راع واخت�الف وانتقام، ونح�ن اليوم نعيش ه�ذه الحالة 
المبرمج�ة ونعان�ي م�ن آثارها، ولم يغ�ن العديد من العلم�اء والدعاة م�ا ُملئت به كتب 
التراث الش�رعي حول معالجة المستجدات والمتغيرات، بل أخذ بعض الحاملين لهذه 
األمانة خيانة المبادئ وإدخالها في سوق العرض والطلب السياسي خدمة لهذه البرامج 
المع�ّدة لنس�ف قواعد العالق�ة بالدين والحي�اة .. حتى صار الدين غريب�ا عن مجريات 

التطور الفكري واالجتماعي واالقتصادي واإلعالمي وهلم جرا ..
واتجه�ت أجيال األمة إل�ى تعظيم العلوم المادي�ة المجردة، وصارت ش�رفا لطالبيها 
ولمروجيه�ا اآلخذين بها والمهيئين أس�بابها بين الناس ، مقابل االس�تغناء المتعمد عن 
عل�وم الش�ريعة والعقيدة ومراتب الس�لوك، والمقصود بالمتعم�د أي: العمل المنهجي 
المبرمج في هياكل التدرج التعليمي والثقافي في بالدنا العربية واإلسالمية، وصيرورتها 

الحتمية لتكون لغة األجيال ومحط اهتماماتهم .
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وفي ذات الوقت والحالة .. اش�تغل فريق آخر ممن لهم صلة العالقة بالعلم الش�رعي 
إل�ى تجس�يد الصراع االعتقادي والطائف�ي والطبقي ليصبح الدين اإلس�المي علة تدمر 
الواقع الداخلي بين المس�لمين ويقولب علم الش�ريعة والعقيدة ومراتب السلوك ضمن 

أطر القبض والنقض المسيس عند وضع برامج ومناهج التعليم الحديث دينيًا وَمَدنيًا.
وأصبح العلم الشرعي خالل مراحل التطبيع هدفا لالستنقاص والتهمة والنبز وخاصة 
في البالد التي لها رعاية مرحلية لإلسالم حتى امتد االستنقاص والتهمة إلى كافة أقسام 

علوم الدين والتدين.
وصار التدين في مراحلنا األخيرة تهمة بالتطرف واإلرهاب وتهديد سالمة الدول وما 

فيها من حضارة وتطور مادي.
وال زلن�ا نش�هد امت�داد البرنام�ج الفك�ري المس�يس في الواق�ع العربي واإلس�المي 
المخ�ذول بم�ا يحقق انجاح برامج الكفر والنفاق خط�وة بعد أخرى حتى هيمن صوت 
اإلفراط أو التفريط على األمة في صفتها الرس�مية ومن ارتبط بها في الحياة االجتماعية 
الشعبية، بينما نشهد الضعف والخوار واالتكالية فيمن بقي من حملة المنهج اإلسالمي 
الش�رعي المعت�دل حتى ربما جه�ل أغلبهم قواعد الطريق التي يس�لكها والنهج األبوي 
�َئ عليه أس�الفه وأباؤه الصالحين فارتكس�وا في س�يء الع�ادات والتصورات  الذي ُنشِّ
والمفاهيم مما أضاف إلى ضعفهم وضعف منهجهم حجة ألضدادهم ومعارضيهم من 

المدارس اإلسالمية المسيسة ضد المدارس األبوية التقليدية كلها من غير استثناء.
ولعلمن�ا األكي�د ب�أن الخط�أ ال يكمن ف�ي المناه�ج والطرائق المس�ندة إل�ى المتبوع 
األعظ�م، وإنم�ا الخط�أ منحصر في فهوم وع�ادات واستحس�انات األتب�اع، ومثل هذه 
الفهوم والعادات واالستحس�انات يمكن تقويمها وضبط سلوك المباشرين لها دون لغة 
النبز والهمز واللمز والتهم المخرجة فاعليها من ملة اإلسالم ، أو حتى في أدنى األحوال 
التمييز بين االتجاهات الثالثة اإلفراط في أهله والتفريط في أضدادهم وااللتزام بإحياء 

النمط األوسط بين الفريقين.
وإحياء منهج النمط الوسط مفتقر إلى تجديد لغته البيانية وتقريب مسافة معانيه العلمية 
والعملية، وتعريف المتأخرين من جيل الزمان أهمية معرفة القواعد العلمية والتطبيقات 

العملية التي يستقيم بها البديل الوسطي المعتدل.
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واس�تجابة له�ذا المطلب أخذنا على عاتقن�ا خدمة علم اإلحس�ان ، وهو علم مراتب 
السلوك وسمو الذوق وعلم اليقينيات العليا في عالقة العبد بمواله.

وتأت�ي ه�ذه الخدمة عقب خدمتنا لعلم فقه التحوالت المع�روف بعلم آخر الزمان أو 
العلم بعالمات الساعة.

فبه�ذا العل�م تحققت الوحدة الرباعية ألركان الدين وأموره موضوعا وش�رعا ، وبقي 
علينا أن  نصوغ عالقات االرتباط بين هذه العلوم وغيرها من أركان الدين ؛ لينشأ طالب 
العل�م والمريد والس�الك على بصي�رة من أمره ومعرفته لمنطلق ديانت�ه وتطبيق أمانته .. 

والله الموفق والمعين.
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مع انتش�ار ضبابي�ة الفكر اإلنس�اني وامتزاجه في بع�ض المراحل بالعقل اإلس�المي 
المعاص�ر .. تكّون لدى الكثير من المس�لمين تصور خاطئ ع�ن التصوف بعمومه دون 

تمييز بين غلو وال جفاء.
والعجي�ب أن الجمي�ع يق�رون بأركان الدي�ن الثالثة اإلس�الم واإليمان واإلحس�ان، 
ويتعب�دون الل�ه بم�ا أثمرت�ه اجته�ادات المذاه�ب الفقهية في اإلس�الم عل�ى اختالفها 
ووقوعه�ا ف�ي طرفي اإلفراط والتفريط بال اس�تثناء، لكن الكثير منه�م وخاصة من يتأثر 
بلغ�ة الفقهاء المتش�ددين وعلماء الجرح والتعديل يبررون اإلف�راط والتفريط في أقوال 
وأح�كام المذاه�ب الفقهي�ة والعقدي�ة المتنوع�ة، ولكنه�م ف�ي الغالب ال يب�ررون وال 
يتج�اوزون عن ما يخص التصوف وأهله، ويظل س�بب ذلك مجه�وال لدى الغالبية من 

أهل العلم فضال عن عوام األمة.
وإذا ما أمعنا النظر في ذلك سنجد أن انعدام استيعاب ركن اإلحسان في عقول علماء 
الشريعة والعقيدة المتفوهين بانتقاد التصوف عموما هو عدم ممارستهم الفعلية لضوابط 

هذا العلم ومواقف أهله.
أو بمعنى أدق .. كان مثلهم مثل العلماء الذين طعنوا بقواعد علم الجرح والتعديل في 
أكابر األولياء من خالل النظر في العيوب والنواقص مع إغفال الفضائل ومراتب الترقي 
في مقامات اإلحس�ان، وبنى المغرضون على هذا الموقف تحجيم هذه المآخذ بغرض 
الحط من مقامات الرجال، وبه تحط مراتب علم اإلحس�ان المش�روع كما هو حال من 
طع�ن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وس�لم من خالل المتناقضات واألحداث 

التاريخية، ليحط من قدر الرسالة وصاحبها.
إنن�ا ال نب�رئ الصوفية من اإلف�راط والتفريط كم�ا ال نبرئ معارضيهم م�ن ذات العلة 
م�ع اختالف مادة ون�وع المواضيع المتناولة بالطعن والتجريح، والذي نحن هنا بصدده 
الخروج من كال العلتين والبحث عن مخرج ومعالجة لهذا الصراع المحتدم على مدى 
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التاريخ.
 وأعتق�د أن المخ�رج كام�ن في إعادة الدراس�ة والتطبيق لمنهج النمط األوس�ط نمط 
األئم�ة الصدور في أش�د مراح�ل الحرج واالخت�الف إضافة إلى االعت�راف بالتصوف 

وعالقته المباشرة بركن اإلحسان بصرف النظر عن أخطاء بعض معتنقيه.
واإلحس�ان عل�م خدمه علماء التصوف كم�ا خدمت بقية العلوم بع�د عصر التدوين، 
وكما وضع�ت قواعد وتطبيقات ومصطلحات علوم التفس�ير والحديث والفقه والنحو 
وغيره�ا أيضا وضع�ت قواعد وتطبيقات ومصطلحات عل�م التصوف المتفرع عن علم 

اإلحسان.
واتسع األخذ بهذا العلم حتى ظهرت مسميات حملت اسم التصوف اإلسالمي وهي 
ال تمت إلى اإلحس�ان وال إلى الزهد المشروع وال إلى التصوف الذوقي بصلة، ويلزمنا 
أدبيا وشرعيا أن نعزل هذه المسميات سواء في األفراد أو المجموعات أو المراحل عن 

علم التصوف المنتمي إلى أهل النمط األوسط.
ب�ل ويجب إنقاذ التصوف اإلحس�اني من هذه التخبطات الفكرية والتهيؤات النفس�ية 
والتص�ورات الش�خصية .. فال�ذي ندي�ن الل�ه ب�ه أن عل�م التص�وف ه�و م�ا تف�رع من 
مصطلحات وتبويبات وقواعد علم اإلحسان القائم على ركنيه األساسيين )أن تعبد الله 
كأن�ك ت�راه فإن لم تكن تراه فإنه يراك( وهذا العلم ال ينحصر عند من عرف الش�ريعة أو 

العقيدة أو كليهما، وإنما يختص به من حقق العلمين:
� r.)علم اإليصال: وهما اإلسالم )شريعة( واإليمان )عقيدة
� r.)وعلم الوصول: وهو اإلحسان بقسميه )علم مراتب السلوك

إن حرصن�ا الدؤوب على خدمة مذهب وفئة وفرقة إثبات نس�بته إلى الحق في رؤيته، 
ونف�ي الس�المة أو تش�وييها عند غيره حتى تجزأ فين�ا المجزأ وتفرق المتف�رق، والقرآن 

يخاطبن�ا بقول�ه: )ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(   
]األنفال:46[ .
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لكل علم قواعد ومصطلحات وتطبيقات تضبط مفاهيمه األساسية وتفريعاته القياسية، 
وليس في األرض علما ش�رعيا وال وضعيا إال وله قواعده ومصطلحاته، وله مراحل مر 
بها عبر القرون حتى اكتملت حلقاته وتعريفاته وأقس�امه وفروعه .. سواء كان االكتمال 
في منحى االعتدال المعول عليه عند الثقات أو ما حصل لدى فريقي اإلفراط والتفريط 
من الجنوح والغلو والجفاء، فقد حفظت المؤلفات والدراس�ات قديما ما ال مزيد عليه 

في اإليضاح والبيان.
والذين أصابهم داء األمم من هذه األمة وقعوا فريسة الرؤى اإلستشراقية التي اتخذت 
من طرفي اإلفراط والتفريط حجة لنس�ف التصوف من أساسه قواعد وتطبيقات.. حتى 
صار األخذ بالتصوف تهمة على غير تمييز، واس�تنقاصا في حق المترسم به والمنسوب 

إليه.
وقد اش�تغل العديد من العلماء األولين بنقد الصوفية قبل مرحلة اإلستش�راق المشار 
إليه�ا مبينين أوج�ه اإلفراط من جهة وأوج�ه التفريط من جهة أخ�رى، وكان لهم الدور 
الفاع�ل ف�ي إيضاح الخلط والخبط الذي أغرق فيه المترس�مون به�ذا المنهج الفكري، 
وأنصفوا مذهب االعتدال الس�ليم ومن ترس�م به، وهو المذهب المعول عليه في حفظ 
الوس�طية الش�رعية واالعتدال الواعي في مهنج علم اإلحسان بالخصوص والذي نحن 

هنا بصدد الكالم عنه دون غيره.
إال أن المستش�رقين فيم�ا بعد مرحل�ة االس�تكبار المعروفة بمرحلة الث�ورة الصناعية 
وجدوا فيما كتب عن غلو منتس�بي الصوفية وجفاء بعضهم ُس�ّلمًا لضرب اإلس�الم من 
داخل�ه بوضعه�م الدراس�ات البحثي�ة المغرضة التي ص�ارت فيما بعد مرج�ع الباحثين 
األكاديميين في المرحلة المعاصرة، وألجل تبيين هذه العلة المستجدة تناولنا هنا مسألة 
اإليضاح ألصول التصوف اإلس�المي وتجديد هويته الش�رعية باعتباره ركن من أركان 

الدين.
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ففي هذا اإليضاح األصولي يتبين المنطلق لهوية العلم ومش�روعيته مثله مثل األركان 
األخ�رى الت�ي تناول العلم�اء قواعده�ا ومصطلحاته�ا وتطبيقاتها دورًا كبي�رًا في إعادة 
القراءة الش�رعية للركنية بعمومها تأصيال بحديث جبريل وتفريعا بالنظر في وظائف كل 

ركن من األركان، ومكانه في بناء منهج الديانة والتدين.
فاألص�ل ف�ي التصوف الزه�د، والزهد أس�اس علم اإلحس�ان ولفظ�ة ))التصوف(( 

مصطلح اتخذه البعض تعريفا للزهد في الحياة الدنيا وحطامها.
واخت�الف العلم�اء ف�ي التعريفي�ن راجع إل�ى توجه القل�ب والعقل نح�و المصطلح 
المناسب ونبدأ بلفظة الزهد لكونها أقرب معنى لعلم اإلحسان، وأول الزهد الذي عرفه 
اإلسالم الزهد في حطام الدنيا ملكا وماالً وتمتعًا، وموقف الرسول صلى الله عليه وآله 

وسلم في ذلك.
وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول زاهد في هذه األمة مجسدا حقيقة 
اإلحسان المشروع، حيث عرض عليه كفار قريش شروطهم األربعة إلثناءه عن الدعوة 
إل�ى الله، فكان رد رس�ول الل�ه صلى الله عليه وآله وس�لم على هذه الش�روط هو عين 
الزه�د لمن س�ماه زهدا وهو عين التصوف لمن س�ماه تصوفا، وه�و اتخاذ موقف لمن 

سماه موقفا.
إذًا فإع�ادة الموض�وع إلى أصل�ه بعيدًا عن اتجاهات اإلف�راط والتفريط هو الخير كله  
لي�درك المتمس�كون بلفظة الزهد أن الهدف المتناول والمختل�ف عليه واحد من حيث 
التعري�ف والهدف، وربما اختلف ف�ي التطبيقات والقواعد بي�ن الُمْصَطَلَحْيِن فكالهما 

يحمل معنى واحد.
وأول الزهد: زهد امتالك القرار السياسي.

وكان هذه الموضوع هو قاعدة الزهد في علم اإلحسان منذ بدء رسالة اإلسالم، وهذا 
هو ما بينه فقه التحوالت المعني بدراس�ة ظواهر االختالف، وأس�باب الصراع الفكري 

بين المسلمين.
فالزهد في مرحلته األولى على عهد رس�ول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته 
األعالم يندرج تحت المطالب األربعة التي أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يقبلها من قريش وبقي يحمل راية الدعوة  حتى اجتمعت له في المدينة المنورة أس�باب 



12 نفخ الروحالنسخة حتت التعديل

األخذ باألمور على مقتضى الدين اإلسالمي دون منصب سياسي أو موقع قرار رسمي، 
وإذا ما قيدنا مبدأ الزهد بهذه الش�روط األساس�ية فإن مرحلة الرسالة وشطرا من مرحلة 
الخالف�ة الراش�دة كانت على ه�ذا القبيل من الزه�د الخالص الذي يطل�ق عليه في فقه 
التح�والت بتصوف المواق�ف وخاصة فيما يخص قرار الحك�م حيث زهد اإلمام على 
رض�ي الل�ه عنه في الخالفة عندما تمت بيعة الش�ورى ووافق عل�ى قبولها في أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتخذ موقفا يبطل به أو يعارض قرار الشورى 

المتخذ.
وظ�ل الزهد المرتب�ط بالعبادة والتقلل من المال والش�هوات مس�لك الكثير من اآلل  
كاإلم�ام عل�ي والس�يدة فاطم�ة، واألصح�اب كأب�ي بكر الصدي�ق وعمر ب�ن الخطاب 
وأب�ي ال�درداء وعبدالل�ه بن مس�عود وعبد الل�ه بن عمرو ب�ن العاص وأب�و ذر وغيرهم 
حت�ى فش�ا المال من جباي�ة الغنائم والفتوح�ات وخاصة في عصر س�يدنا عثمان رضي 
الله عنه واضطربت ش�ؤون الدولة بما اس�تحدثه بعض بني أمي�ة من التدخل في امتالك 
الق�رار وصياغته، وبدأ بعض أهل الورع والزهد م�ن اتخاذ المواقف الصلبة أمام التمتع 
واإلفراط فيه كموقف أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وانقس�م الناس بين زاهد محافظ 

على نمط الزهد في العصر السابق ومنهم زاهد متمتع بالنعم مع الشكر عليها.
وفي عهد خالفة اإلمام علي رضي الله عنه عمل جاهدا إلعادة شرف الزهد األساسي 
إل�ى نصاب�ه .. إال أن المالبس�ات السياس�ية وأطم�اع الرغب�ة ف�ي االمتالك والس�لطان 
�دْت األمور العامة أم�ام المعالجات والمراجع�ات وآل األمر إلى ما آل  والجاه�ات َعقَّ
إليه من واقع الحرب واالشتباك واالشتغال بتثبيت دولة القرار أمام المنشقين ضدها من 

السياسيين والخوارج في معارك الجمل وصفين والنهروان.
وكان�ت النتيجة الحتمية حصول انش�قاق في القرار بين أتباع اإلم�ام علي وأتباع جند 

الشام من جهة، وبين اإلمام علي والخارجين عن طاعته من الخوارج.
َذ الخوارج خطته�م في قتل اإلمام علي  وفي هذه المالبس�ات الفكرية والعس�كرية َنفَّ
رض�ي الل�ه عنه .. وخالل مرحلة تمريضه أس�س ألبنائه وأتباعه خريط�ة الزهد في الثأر 
له، وفي مسألة الحكم والسلطان بقوله: )يا بني عبد المّطلب ، ال ألفينّكم تخوضون في 

دماء المسلمين خوضًا ، تقولون : قتل أمير المؤمنين. أال ال تقتلّن بي إاّل قاتلي(.
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انظ�روا إذا أن�ا مّت من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ، وال تمّثلوا بالّرجل ، فإّني 
س�معت رس�ول الله � صّلى الله عليه وآله وس�ّلم � يقول : » إّياكم والمثلة ولو بالكلب 

العقور «)1(.
وأجمع أهل الحل والعقد على تولية الخالفة لإلمام الحسن وكان عالما عارفا بما يدور 
في واقع المجتمع آنذاك، ولم يمكث سوى ستة أشهر ثم تنازل عن قرار الحكم الشرعي 
ُبَعي�د انتهاء مدته المقررة بالنص النبوي ليتحول المجتمع إلى الملك العضوض، وزهد 
آل البي�ت في س�كنى العراق وانتقل�وا جميعا إلى المدينة المن�ورة معرضين عن الحكم 
والس�لطان ملتزمي�ن بش�روط الزهد العملي مع أخ�ذ نصيب من التمتع بالنعم والش�كر 

عليها.
وبعد موت اإلمام الحسن زهد اإلمام الحسين في مواالة الحكم األموي واتخذ منهم 
موقف�ا صلبا س�ابقا والحقا حتى ص�ار غرضا وعدوا يتربصون به م�ع تمتعه بنصيب من 
المتع الدنيوية مع الش�كر عليها، وزهد أيضا بعد أن ُأشيعت بيعة أهل العراق له في عهد 
يزيد من أن يبقى في الحرم خشية إسالة الدم وإشاعة الذم واستفحال أمر الفتنة في البلد 
الحرام.. حيث يعلم يقينا أنه ال طمع في إقامة خالفة ش�رعية في مرحلة ملك عضوض 

نصت عليها أحاديث من ال ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم.
وزهد أخيرا في الحياة كلها ولم يقبل شروط االستسالم التي وضعها عليه جيش يزيد 

في كربالء فقاتل دفاعًا عن نفسه وأهله حتى قتل في معركة غير متكافئة.
وه�ذا ه�و عين الزهد الذي بنى علي�ه آل البيت مواقفهم، وكان ظه�وره جليا فيما بعد 
المرحلة الكربلية متجسدًا في موقف ُزْهد اإلمام علي زين العابدين من عدم األخذ بالثأر 
وع�دم اس�تتباع الباحثين عن قرار الحكم والس�لطان، وزاد عليه االهتمام واالس�تغراق 
بأم�ور العب�ادة والطاعات وكمال التبتل إلى الله، وبه�ذا أضاف إلى الزهد حقيقة مفهوم 
علم اإلحسان ))أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك((، وبه ظهر التصوف 

)علم التزكية(.
لقد كان الزهد في الملك والس�لطان والجاه محور الس�لوك لصدور الرجال المقتدى 

)1( المختار من مناقب األخيار البن االثير.
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بهم قبل ظهور مصطلح التصوف، وبهم تأثر العش�رات من اآلخذين عنهم وكونوا عزلة 
إيجابي�ة عن األطماع والتكتالت السياس�ية والتيارية المتكاثرة ف�ي هذه المرحلة، وكان 
رائ�د ه�ذا  المب�دأ اإلمام علي زين العابدين الذي رس�م ص�ورة الزهد الكام�ل في الثأر 
والق�رار، والتبت�ل الكلي للواحد القه�ار، وصار ه�ذا الموقف أول طري�ق لمبتدأ اتجاه 

التصوف العام بارزًا في سلوك ومواقف العديد من المسلمين.
ويأت�ي في مقدمة هؤالء الزاهدين طلبة العلم اآلخذين ع�ن اإلمام علي زين العابدين 
رضي الله عنه وهم قوم كثر ومنهم أبناؤه اإلمام الباقر وزيد والحس�ين والحسن وأحمد 
رض�ي الله عنهم، ومن غيرهم كالزهري وعمرو ب�ن دينار والحكم بن عقبة، ويحيى بن 
س�عيد، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو عروة، وطاووس بن كيس�ان، وس�عيد بن المس�يب، 
وس�عيد ب�ن جبير، ومن أخذ عنه�م من طبقة تاب�ع التابعين كمالك بن أنس وس�فيان بن 
عيين�ة والثوري واألوزاعي والليث بن س�عد وأبو يوس�ف وكان هؤالء وأش�باههم أول 
م�ن تجس�دت في أقواله�م وأفعالهم ومواقفهم األنف�اس الصوفية القائم�ة على تحقيق 
عل�م الش�ريعة والعقيدة ومراتب الس�لوك، حيث ص�ار مصطلح التص�وف موقفا معبرا 
عن المعرضين الزاهدين عن المش�اركة في ش�ؤون الحكم والسياس�ة وحامليها بسبب 
ظلمهم وتعديهم واس�تعاض عن ذلك بطلب العلم وترتيب وظائف الس�لوك، وخاصة 

في مرحلتي الملك العضوض األول والثاني.
وظهر التصوف على صورته العملية في الرعيل األول ممن أشار إليهم اإلمام القشيري 

في رسالته بقوله) ص 100(:
إعلموا رحمكم الله تعالى أن المس�لمين بعد رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم 
لم يتس�م أفاضلهم بس�مة علم س�وى ُصحبة رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم إذ 
ال فضيل�ة فوقه�ا فقيل له�م الصحابة، ولما أدرك أه�ل العصر الثاني ُس�مي من صحب 

الصحابة التابعين، ورأو ذلك أشرف سمة، ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين.
ث�م اختلف الن�اس وتباينت المراتب فقي�ل لخواص الناس ممن لهم ش�دة عناية بأمر 

الدين الزهاد والعباد.
ث�م ظه�رت البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادع�وا أن فيهم زهادا، فانفرد 
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أهل الس�نة)1(المراعون أنفاس�هم م�ع الله تعال�ى الحافظون قلوبهم عن ط�وارق الغفلة 
باسم التصوف، واشتهر هذا االسم لهؤالء األكابر قبل المئتين من الهجرة.

وش�رع اإلمام القش�يري رحمه الله في س�رد أح�وال هؤالء الرجال في ه�ذه المرحلة 
مبتدءًا بإبراهيم بن أدهم، وذوالنون المصري والفضيل بن عياض الخراساني، ومعروف 
بن فيروز الكرخي، والس�ري الس�قطي، وبش�ر بن الحارث الحافي، والحارث بن أس�د 
المحاس�بي، وداؤود بن نصير الطائي، وشقيق بن إبراهيم البلخي، وأبو يزيد البسطامي، 
وس�هل بن عبد الله التس�تري وغيرهم ممن بلغ عددهم قرابة 83 فردا من عصور ش�تى 

وبلدان شتى جمعهم في كتابه.
كم�ا اردف بذك�ر األش�ياخ الذي�ن أدركه�م من مثل الحس�ن ب�ن علي الدق�اق، وأبي 
عب�د الرحمن الس�لمي، وعلي بن جهضم مجاور الحرم والش�يخ أب�ي العباس القصاب 
بطبرستان وأحمد األسود بالدينور، وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور وأبي سهل الخشاب 
بنيس�ابور أيضًا، وأب�ي طاهر الخجندي وقي�ل الخزندي. )الرس�الة ص230 )طبعة دار 

المنهاج(.
واألمر الذي نود بسطه للقارئ أن هذا النوع من التصوف المشار إليه في الرسالة هو: 
)تصوف التجريد( وهو أعلى درجات التصوف في مراتب أهله، ولكنه في حد ذاته لون 
من ألون فهم الدين اإلس�المي في تطبيقات سلوك األفراد من خواص الخواص، وربما 
ال يناس�ب عم�وم اآلخذين بمنهج الزهد في مراحل التاريخ اإلس�المي، وإنما يحملهم 

واسع الشريعة المطهرة.
ومن هذا الباب يفهم أن الزهد أوس�ع معنًى من التصوف والتصوف أوس�ع تطبيقا من 
الزهد، فالتصوف فرع من فروع الزهد، والزهد فرع من فروع علم اإلحس�ان، وفي علم 

)1( أهل السنة هنا هم من تبع اإلمام احلسن يف قبول التنازل حيث سميت تلك احلادثة بعد التنازل بأهل 
السنة واجلامعة حيث اجتمعت كلمة املسلمني بالصلح املشار إليه يف حديث: ))إن ابني هذا سيد 
وسيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني((، وهذا هو أصل التعريف بأهل السنة واجلامعة 
متييزا هلم عن الناكثني ملواقف اإلمام احلسن ممن كون منهج االنتقام واملطالبة بامتالك القرار وتفعيل 
الرصاع وهم ما بني فريق اجتهد وصح له اجتهاده وانتهى باالستشهاد يف سبيل اهلل وبني فريق تبنى 

الفتنة عىل غري سابقة مثال رشعي منصوص عليه يقتدى به، فأهلب الرصاع ووسع دائرة النزاع.
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اإلحسان تتفاوت مراتب اآلخذين به كما تتفاوت مراتب اآلخذين بمبدأ الزهد، وكذلك 
تتف�اوت مرات�ب اآلخذين بالتصوف الع�ام، وتتفاوت مراتب اآلخذي�ن بمبدأ التصوف 
الخ�اص ول�كل مرتبة قواع�د ومصطلح�ات ولتطبيقها مريدون وس�الكون وناس�كون 

وواصلون.
والس�ؤال ال�ذي ال بد من طرحه هنا هو يخص ما حص�ل من إغفال عن ذكر الزاهدين 
م�ن آل البيت النب�وي ومن ارتب�ط التصوف فيما بعد بمواقفهم وس�لوكهم في الرس�الة 

القشيرية.
هل كان ذلك سببه الوضع السياسي في مرحلة الملك العضوض األولى والثانية حتى 
خش�ي المؤلفون كاإلمام القش�يري أن يكون في ذكرهم واإلش�ارة إليهم ضرر يلحق به 
أو به�م فتج�اوز ع�ن ذكرهم إلخفاء ش�أنهم عن عي�ون الرقباء، أم أنهم كان�وا ال يعزون 

التصوف إلى مسألة الزهد في امتالك القرار.
مع العلم أن أهل البيت هم عيون الزهد وأش�ياخ مبدأ التصوف األساسي المتفرع عن 
علم اإلحس�ان، ويش�هد على ذلك تسلسل أس�انيد التصوف إلى أئمة آل البيت من كافة 
الطرق والمش�يخات، ومنهم إلى اإلمام علي رضي الله عنه صاحب الموقف األول في 
زه�د الق�رار كموقف من مواقف اإلحس�ان مرتبة ومقاما، وإليه ترجع كافة أس�انيد أهل 

التصوف المشروعة في المراحل المتالحقة.
وال ش�ك أن نس�بة التصوف في مدلول مراحله الالحقة مأخوذ من مظاهر زهد اإلمام 
عل�ي زين العابدين، وفي هذا رد على من نس�ب التصوف للجاهلية أو نس�به للفالس�فة 
وم�ن نح�ا نحوهم م�ن أصح�اب الرهبانية فما تلك النس�بة إال س�وء فهم لتط�ور الزهد 

اإلسالمي المسند.
فالسند المتصل بمفهوم التصوف هو سند آل البيت في مواقفهم بدءا من موقف اإلمام 
علي من الحكم والصراع السياس�ي ومرورا بموقف اإلمام الحس�ن في التنازل وموقف 
اإلمام الحس�ين في تجنيب الحرم إس�الة الدم، ثم موقف ولده المعني بثأره اإلمام علي 
زين العابدين، وقد أضاف على موقف أبائه زهده في الحكم وفي الثأر، وأسس مدرسة 

السالم والتعايش برغم مظلوميته الواضحة.
وأخذ بهذا المبدأ كافة اآلخذين عن اإلمام علي زين العابدين ومنهم أبناؤه كما س�بق 
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ذكره ويتصل س�ندنا في التسلسل العلمي المنهجي للتصوف إلى هذه األصول، فاألخذ 
ع�ن اإلم�ام علي زين العابدين وأوالده ومنهم اإلمام محمد الباقر الذي نحا نحو موقف 
أبي�ه وم�ن أخذ عنه، ثم جعفر الصادق وقد نح�ا ذات المنحى في الزهد والتصوف ومن 
أخ�ذ عن�ه، ثم أبناء اإلم�ام جعفر الص�ادق وهم: موس�ى الكاظم وإس�ماعيل وعبد الله 
األعظ�م وعلي العريضي ومحمد الديباج، ومنهم من يتصل س�ندنا به وهو أصغر أوالد 
اإلمام جعفر وهو اإلمام علي العريضي ومنه إلى ولده محمد ومنه إلى ولده عيسى ومنه 
إلى أحمد المهاجر الذي زهد في العراق كلها تجنبا للذم والدم وأس�س مدرس�ة النمط 

األوسط بحضرموت بعيدا عن ثائرات الصراع والمنافسة.
إنن�ا في دراس�تنا هذه نؤكد كل التأكيد على وجوب دراس�ة منه�ج التصوف من خالل 
مس�يرة أهل النمط األوس�ط .. حيث ال عالقة لهذا النمط بما جرى من صراع واختالف 
وغل�و أو جف�اء ف�ي المراحل المتقلبة،  بل ظل ه�ذا المبدأ ملتزما باالعت�دال المتوارث 

بسنده االعتباري المثبوت.
فالذي�ن ربط�وا التص�وف كمب�دأ بمذاهب االنح�راف الغالي�ة، ونحتوا له�ذا المنحى 
تعلي�الت غريب�ة ومريبة، وش�ملوا به�ا االتجاه الصوفي كله، من حيث النش�أة وإش�اعة 
المب�ادي والتطبيق�ات، فالح�ق الذي ال غبار علي�ه أنهم أي  المتكلمي�ن والمتكلفين قد 
خلطوا األوراق بعلم وبغير علم مما نتج عنه تفسير مسيرة الحق المسند معلولة بمسيرة 

الباطل المنقطع في أهله.
حيث ال عالقة للتصوف المتفرع عن الزهد المش�روع بجنوحات وش�ذوذ أبو هاش�م 
الكوف�ي وال بعب�د الكري�م الكوف�ي، وال بأبي حي�ان التوحي�دي، وال بأحم�د الجهمي 
)ت200ه�(، وال بهش�ام الحكم الكوفي الرافضي المش�ّبه وتلمي�ذه أبي علي الصكاك 
، وال بغيره�م مم�ن أخ�ذت بهم فلس�فات متنوعي�ة هندي�ة ويونانية ويهودي�ة ونصرانية 
وفارس�ية وثنية اعتمدها الباحثون األولون والالحقون مصدرا للتصوف اس�ما ورس�ما 
ومبادئ ، فهؤالء جميعا لهم دراس�ات خاصة تتناول الش�ذوذ لدى المنتس�بين لإلسالم 
تحت مسمى الزهد الوضعي المخترع من لفيف األفكار الشاذة، أما التصوف النابع عن 

الزهد ومواقف آل البيت أهل اإلحسان فال.
ولعل العلة المس�تفحلة لدى الباحثين الس�ابقين نظرهم إلى ثمرات السلوك المشتهر 
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لدى أولئك في عصور الفتن والصراعات الطائفية والش�عوبية، ولم يلتفتوا إلى تصوف 
اإلسناد النابع من سلوك ومواقف آل البيت الكرام في أشد مراحل التعدي والتحدي...
ونحن في هذه الدراس�ة العلمية نستعيد القراءة التاريخية لنشأة التصوف وأئمته الذين 
يقت�دى به�م على الوجه الش�رعي الصحي�ح بعيدا عن توهم�ات الباحثي�ن الغارقين في 

التعليالت الفكرية الوضعية.
ه�ذه التعلي�الت التي دفعت بهم إلى بحث مس�مى الكلمة .. ومت�ى ظهرت ومن كان 
يوص�ف بها .. فنزعوا بأنفس�هم إلى مزالق الش�ذوذ والجنوح، وانفتح باب من الش�طط 

واالرتياب ال عالقة له بحقيقة التصوف اإلسالمي السديد.
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التصوف مقتبس من علم اإلحسان وأصله صفاء النفس وتجريدها من درن البشريات 
الدنيئ�ة إلى تحقي�ق معنى ))الدين المعاملة(( بِدًأ بمعاملة العب�د مع ربه، ثم مع دينه، ثم 

مع الخلق.
وكان مظهر اإلنكار على هذا العلم مرتبط بحصول أخطاء واردة لدى بعض المتصوفة 

الغالة وهو الجنوح عن الوسطية الشرعية إلى اإلفراط أو التفريط.
واإلف�راط: هو الغلو في االعتقاد والش�طح المفضي إلى االنتق�اد خاصة فيما يخالف 

أمر الشرع ظاهرا وباطنا كالحلول واالتحاد، والقول بوحدة الوجود..
أم�ا التفري�ط: فهو ما وقع في�ه فريق آخر من ارتكاب منهي عنه أو ترك واجب ش�رعي 
مأمور به تحت حجة البلوغ إلى درجة الكمال وس�قوط تكليفات األعمال كما يقال عن 

الرواندي وأبو حيان التوحيدي، ومطيع بن  إياس وغيرهم ممن رموا بالزندقة.
وبين اإلفراط والتفريط يأتي التصوف المشروع المقرر بحديث : ))أن تعبد الله كأنك 

تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك((.
وق�د انب�رى جمل�ة من علماء األمة ض�د ما يقوم به الغ�الة والجفاة وصنف�وا في ذلك 
المؤلفات والكتب العديدة، وكان هذا في الفترة األبوية الش�رعية التي كان قرار الحكم 

والعلم دائر بين المسلمين سلبا وإيجابا.
أم�ا التص�وف في المرحلة الغثائية بع�د نقض قرار الحكم والعلم عن المس�لمين فقد 
ص�ار ق�رار األم�ة بيد عدوه�ا وخاصة بعد س�قوط دولة الخالف�ة، فاألمر ق�د تغير حاالً 
وحكمًا عما كان من قبل إذ دخلت قضية الصوفية ضمن إطار السياس�ة العالمية القائمة 

على مبدأ فرق تسد.
حيث أن الكل يعلم أن آخر قرار حكم وعلم كان بيد آخر الخلفاء اعتبارا وهو السلطان 
عب�د الحمي�د الثاني وكان نظ�ام الدول�ة ومعتقدها منهج أهل الس�نة والجماع�ة مرتبطا 
بالتص�وف وح�ب آل البيت المعت�دل، وكان لعلمائه�ا األثر الكبير في الحياة السياس�ية 
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واالقتصادية واالجتماعية والتربوية والتعليمية في العالم العربي واإلسالمي كله، وكان 
التصوف سائًدا ورائًدا في كافة المجتمعات المنطوية تحت قرار دولة الخالفة.

وعندم�ا هيمنت على قرار األمة دولة الفكر العلماني وأعلن في تركيا قيام الجمهورية 
التركية وإشاعة مبدأ القومية )التركية لألتراك والعربية للعرب( اخترقت القوى السياسية 
العالمي�ة ب�الد المس�لمين وأخذت تعمل على نق�ض كل موروث تقلي�دي أبوي قديم، 

خ كل دعوة مخالفة للقديم رغبة في زعزعة أوضاع العالم اإلسالمي الُمْسَتْعَمْر. َوُتَرسِّ
فارتبط بديهيا امتداد االستعمار مع حرب التصوف اإلسالمي السائدة آنذاك، وعملت 

القوى المتحالفة لألغراض السياسية على محاربة ما يلي:
� r الوالء آلل البيت على منهج أهل النمط األوسط.. ليظهر في بعض بالد المسلمين

الوالء القائم على اإلفراط والتفريط.
� r ال�والء للتص�وف عل�ى منهج أه�ل النمط األوس�ط، وإظه�ار التص�وف الغالي أو

الجافي.
� r الوالء للمذهبية اإلسالمية على منهج أهل النمط األوسط.. ليظهر لصراع المذهبي

المسيس.
 وفي هذه المرحلة االنتقالية من س�يادة دولة الخالفة المؤتلف إلى سياسة االستعمار 
المنحرف عملت القوى الفاعلة على س�حب البس�اط من حملة المنهج الثالثي السابق 
ذك�ره: )الوالء آلل البيت المعتدل � والتصوف � والمذهبية( ليرس�خوا بديلها في البالد 
التي استعمروها وألقوا بضاللهم فيها كل فكر مناقض ومتناقض بين المسلمين وزرعوا 
الفكر العلماني من جهة والفكر الشيوعي اإللحادي من جهة أخرى بالوسائل اإلعالمية 
المتنوعة وجندوا القوى  االستشراقية للبحث في إفراط التصوف وتفريط المنتسبين إليه 
وأعادوا صياغة البحث العلمي حول التصوف ونش�أته وعزلوه عن أصله الشرعي )علم 

اإلحسان( ليبقى مجرد سلوك اختياري نشأ تحت وطأة الظروف الفكرية المتنوعة.
وكان لع�زل التص�وف ع�ن موقع الق�رار وإثارة المتناقض�ات والمالبس�ات حوَلُه في 
العقيدة والعبادات والعادات سببا في الصد عنه وعن تأثيره الروحي في العالمين العربي 

واإلسالمي.
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واألخط�ر م�ن ذل�ك كله عن�د ما ظهرت ف�ي ه�ذه المرحل�ة المبرمجة دع�وات دينية 
وحزبي�ة موجه�ة همها طي صفحة التصوف وإلحاقه بعقائد الش�رك والوثنية واس�تبدال 
ذل�ك بالفكر اإلس�المي المتطرف مع بناء جي�ل المدارس والجامعات المنش�غل بعلم 
الخدم�ات والوظائ�ف، وقد أدت هذه المعادلة دورها ف�ي صرف نظر األجيال عن علم 

اإلحسان بعمومه كما حببت إليهم استتباع وسائل الكفر والفسوق والعصيان.
فصار التدين على ثالثة اتجاهات: 

اتج�اه تقلي�دي متهال�ك تنخ�ره اآلف�ات باإلف�راط والتفريط وبعض التوس�ط . 1
واالعتدال . 

اتجاه تجديدي مسّيس يعمل على تفكيك عرى الثوابت لخدمة المتغيرات . . 2
اتج�اه علماني وإلحادي مدعوم يمس�خ األجي�ال ويحجزها عن أم�ور الديانة . 3

والتدين إلى خدمة الحياة والتمدن. 
وق�د اس�تفحل االتج�اه الثان�ي وتفرعت من�ه ف�روع التط�رف واإلره�اب وتفرع من 
االتجاه الثالث ظهور الليبرالية والعقالنية المجردة ولم يبق لإلسالم غير الحفظ اإللهي 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الموع�ود 
ٺ ٺ ٺ(. 

ومن أنفاس االتجاه التقليدي المتهالك تهب نس�مة تفاؤل إيجابية تبش�ر األمة بالخير 
، وتفت�ح بابا من األمل ، المش�وب بالح�ذر والله غالب على أمره ولك�ن أكثر الناس ال 

يعلمون..
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تتح�دد مراحل التصوف الذوقي في تاريخ األمة اإلس�المية بمواقف آل البيت الكرام 
كاتج�اه علمي ش�رعي اختاروه لحفظ ألس�نتهم من الذم وأيديهم م�ن الدم وقلوبهم من 
الهم عماًل بأدب اإلحسان الداعي إلى ذلك وخاصة عند اختالط األمور وبروز رؤوس 
الفتن في الحكم والسياس�ة وغيرها، وتأثر التيار العلمي بنوازع السلطان الجائر والقرار 

السائد..
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وكانت تجربة آل البيت أعظم تجربة لمن ألقى السمع وهو شهيد، فاإلمام علي رضي 
الل�ه عن�ه زهد في الخالفة لما اتفق على تعيين غي�ره فيها، وظل موافقا غير معارض وال 
ناق�م على مجريات األمور في مراحل خالفة أبي بكر وعمر وعثمان، بل قد كان موقف 
اإلمام علي رضي الله عنه من كرس�ي الخالفة موقفًا صريحًا ال يحتمل التأويل فهذا ابن 
عب�اس رض�ي الله عنه يقول : )دخلت على أمي�ر المؤمنين علي كرم الله وجهه بذي قار 
وه�و يخص�ف نعله فقال لي : ما قيمة هذا النعل ؟ فقل�ت : ال قيمة لها . فقال رضي الله 

عنه : )والله لهي أحب إلي من إمرتكم إال أن اقيم حقًا أو أدفع باطاًل ..( )1( . اه� .
وتاله في مقام الزهد من آل البيت اإلمام الحسن ابن علي حين تنازل عن سلطة الحكم 
رغب�ة ف�ي الصلح وإطفاء ثار الفتنة بقوله: )إن الله هداك�م بأولنا، وحقن دماؤكم بآخرنا 
وإن )فالن( قد نازعني أمرا أنا أحق به، ولكني تركته طلبا لما عند الله وحقنا لدمائكم(

ثم تاله اإلمام الحسين عندما زهد في الحياة كلها دفاعا عن موقفه وعن أهل بيته ولم 
يقبل مساومة البغاة وال نفاق الغالة، وقال: )لئن أقتل خارج الحرم بشبر خير من أن أقتل 
داخله بشبر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ))يستحل الحرم 

)1( تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي.
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بكبش(( وفي رواية ))برجل فال أريد أن أكون أنا((.
وجاء من بعده ولده اإلمام علي زين العابدين إثر المعركة الكربلية لرسم منهج النمط 
األوس�ط ال�ذي وصفه جده اإلمام عل�ي بقوله: )خير الناس أهل النمط األوس�ط يرجع 
إليهم الغالي ويتبعهم التالي(، فكانت مواقف اإلمام علي زين العابدين هي أس�اس هذا 
الموقف النمطي العالي حيث زهد في المطالبة بالثأر والحكم معا واس�تعاض عن ذلك 
بخدم�ة العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحس�نة حتى ص�ار التبتل واعتزال 
الش�ر وأهل�ه منهجًا، واالنص�راف إلى العلم والعم�ل عقيدة في األتب�اع والمريدين من 
التابعي�ن وتابع التابعين الذين التزموا التوس�ط واالعتدال ف�ي المعاملة مع فريق الحكم 
الظالم وفريق المعارضة لهم من الفرق والجماعات حتى تكونت مدرسة فكرية واسعة 
األبع�اد متعددة االتجاهات نزع بها بعض الغالة كما س�بق ذك�ره إلى اإلفراط وبعضهم 
إل�ى التفريط، وولج الفريقان في المفارقات من االس�تغراق في علوم الحقائق من جهة 
أو م�ن إس�قاط التكاليف والواجبات بمب�ررات عقدية مركبة من جهة أخرى، واش�تغل 
المغرضون بربط التصوف بنمطي االفراط والتفريط حتى غلب االشتغال بهذا المسمى 
عل�ى التصوف كله وفس�ر التصوف بالغل�و والجفاء لدى الجميع وم�ن المعترضين من 

ربط التصوف بمنهج السلطان رغبة في تصنفيهم وإضعاف أثرهم وتأثيرهم.
وظ�ل نمط االعتدال والتوس�ط منتش�را بين حاملي مبدأ االحتراز م�ن الذم والدم عبر 
المراحل المتقلبة بصرف النظر عن الصراع المحتدم بين األجنحة األخرى، وقد حفظت 
مؤلفات الجميع ومصنفاتهم أنفاس كل توجه ووجهة غالبة على أصحابها، بحيث يتبين 
للباحث المعتدل س�المة فريق النمط األوس�ط من طرفي اإلفراط والتفريط.. كما ثبت 
س�المة ه�ذا النم�ط من كل األلق�اب المتداول�ة بين الفريقي�ن من لم�ز كل فريق لآلخر 

بالنواصب والروافض.
فالنواص�ب: لق�ب أطلق في حقيقته عل�ى الجفاة القاتلين ممن اش�تركوا في فتنة عهد 

عثمان، ومقتل اإلمام علي، وقتلة اإلمام الحسين ومن سار على نهجهم حكما وعلما.
والرواف�ض: لق�ب أطلق في حقيقت�ه على الخارجي�ن عن اإلمام زيد ب�ن علي خالل 
مناوءته لحكام عصره وعلى الغالة الخاذلين ممن اش�تركوا في إخراج اإلمام الحس�ين 
ببيعته�م الُمَرّحل�ة، ثم خذل�وه في المعركة الفاصلة بكربالء، واس�تمرؤا لعن الش�يخين 
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وِعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سار على نهجهم من بعُد في مطالبة 
األمة بثأر كانوا هم طرفا فيه.

لق�د ثب�ت يقين�ا أن نم�و الوع�ي الش�رعي ألركان الدي�ن الثالث�ة اإلس�الم واإليم�ان 
واإلحس�ان لدى أهل النمط األوسط ومن ارتبط بهم قد جعل من التصوف موقفا فكريا 
ش�عبيا ضد التيار الفكري السياس�ي بكاف�ة أنواعه الجانحة، وكان الصمت والس�كوت 
والعزل�ة موقف عملي يجنب الصوفي االصط�دام بحملة القرار في الحكم أو العلم، أو 

المساندة لظلمهم.
وكان ه�ذا الموق�ف للنمط األوس�ط تميُّ�زا وتخلصا من البغ�اة القاتلي�ن ومن الغالة 
الخاذلين، وكالهما يحمل أجندة سياس�ية هاتكة ال حل فيها سوى الذم والدم، وبمرور 
الزم�ن والمراح�ل اختلط�ت األوراق واتس�ع الخرق وطغت الش�بهات وكث�ر األدعياء 

وتحول الدين بعمومه إلى مطية للرزق والجاه والسلطان إلى اليوم.
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وه�م الذي�ن نزعوا بأنفس�هم منزع الس�المة وكان أغلبه�م ممن أخذ وتتلم�ذ على يد 
اإلم�ام علي زين العابدي�ن، وظهرت على مواقفهم إش�ارات الزهد وعالمات التصوف 
كس�عيد بن المس�يب 94ه� وس�عيد بن جبير 95ه�� واإلمام محمد الباق�ر وأخيه زيد)1(  
وجعف�ر الصادق وعبد الله بن المب�ارك )181ه� (وأبو حنيفة )150ه� (وداوود الطائي 
)165ه� (ومالك بن أنس )179ه� ( ومعروف الكرخي) 200ه� (ومن جاء من بعدهم 
على هذا النمط واالتجاه كأبي ثور صاحب الشافعي والسري السقطي واإلمام الشافعي 
)          ( وأبو الحرث المحاسبي )243ه�( وأبو سعيد الخراز )277ه�( وسهل التستري 
)283ه� ( وأبو يزيد البس�طامي )261ه�( وأبو الحس�ن الن�وري )283ه�( وأبو جعفر 

القصاب )275ه�( وأحمد بن حنبل.

)1( ال يعد خروج اإلمام زيد جنوحا وال خمالفة للحق وإنام كان اجتهادا مرشوعا أظهر لألمة بخروجه 
َية البغاة وخذالن الغالة وهم الذين أطلق عليهم املسمى االصطالحي )الرافضة(، ومحل هذا  رَشِّ
معارضيهم  أطلق عىل  كام  عنها.  اهلل  عائشة ريض  املؤمنني  وأم  للشيخني  الالعنني  املسمى سلوك 

السياسيني مسمى )النواصب( وال عالقة ألهل النمط األوسط هبذه األسامء ومنطلقاهتا.
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وف�ي هذه المرحلة نش�طت أقالم العلماء والباحثين لتحليل وتعليل مس�مى التصوف 
ومبادئ�ه وأهداف�ه ومنهم من نزع به إلى االعتدال وهم الغالبية واألكثرية، ومنهم من نزع 
إل�ى اإلفراط والتفري�ط، وظهرت صوفية األفراد من أهل العزم�ات الذين جعلوا همهم  
التج�رد ع�ن كل مظاهر الحي�اة وحملوا النفوس على المجاهدات القاس�ية، وقد أش�ار 

اإلمام القشيري إلى نماذج منهم في رسالته.
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وتبدأ بظهور اإلمام الجنيد بن محمد 297ه� وكان قد أخذ عن جملة من علماء عصره 
وعن خاله السري السقطي، وأخذ السري السقطي عن معروف الكرخي، والكرخي عن 
داؤد الطائ�ي، والطائي عن حبيب العجمي، والعجمي عن الحس�ن البصري، والبصري 
ع�ن اإلم�ام عل�ي رضي الله عن�ه، ومن طري�ق أخرى أخ�ذ معروف الكرخ�ي عن علي 
الرضا، وعلي الرضا تأدب بوالده موس�ى الكاظم، وموس�ى ت�أدب بأبيه جعفر الصادق 
والص�ادق ت�أدب بأبيه محمد الباق�ر، والباقر تأدب بأبي�ه علي زين العابدي�ن رضي الله 

عنهم وأرضاهم.
واعتن�ى الجني�د بضب�ط مس�ائل التص�وف واتجاهات�ه وحرره م�ن إف�راط المفرطين 

والمفرطين وإن كانوا من مشايخه.
وجاء في الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء واللغة )626/1( ولقد 
وق�ف الجني�د موقفا له خط�ره في تاريخ التص�وف حين أراد فكرة التوفي�ق بين الحقيقة 
والش�ريعة، وق�ال أيض�ا: وهو أول من ص�اغ المعاني الصوفية تعبيرا وش�رحا وتفس�يرا 

وحررها تحريرا.
ق�ال ابن تيمية في مجم�وع الفتاوي )ج491/5( بعد أن ذم عقي�دة الحلول واالتحاد 
لبعض الصوفية قال: ولهذا كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة إمام هدى وقد عرف 
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م�ا يعرض لبعض الس�الكين في س�يرهم، ولما س�ئل ع�ن التوحيد ق�ال: التوحيد إفراد 
الح�دوث ع�ن الق�دم، فبين أنه تميي�ز المحدث عن القدي�م تحذيرا من عقي�دة الحلول 

واالتحاد.
وقال أيضًا: الجنيد وأمثاله طائفة أئمة هدى ومن خالفه في ذلك فهو ضال.انتهى.

وإلى اإلمام الجنيد تنتهي أسانيد التصوف في معانيه الوسطية الشرعية، واإلمام الجنيد 
أخذ عن خاله السري السقطي وصحب الحارث المحاسبي والمحاسبي صحب أستاذه 
بش�ر الحاف�ي والحافي صحب أس�تاذه عامر بن ش�عيب وابن ش�عيب صحب الحس�ن 

البصري.
وم�ن طريق آخر صحب الس�ري الس�قطي معروف الكرخي والكرخ�ي صحب داود 

الطائي والطائي صحب حبيب العجمي وأخذ العجمي عن الحسن البصري.
وم�ن طريق آخر أخذ معروف الكرخي عن موس�ى بن علي الرضا، وعلي بن موس�ى 
ت�أدب بأبيه موس�ى الكاظم، والكاظم ت�أدب بأبيه جعفر الصادق والص�ادق تأدب بأبيه 

محمد الباقر ...الخ.
ومن طريق آخر بش�ر الحافي صحب الفضيل ب�ن عياض، وابن عياض صحب جعفر 
الص�ادق وصح�ب أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الجالء وابن الجالء صحب أبا تراب 
عسكر بن حصين النخشبي، والنخشبي صحب حاتم األصم وحاتم صحب ابراهيم بن 
أده�م وإبراهيم صحب موس�ى بن زيد وموس�ى صحب أوي�س القرني وأويس صحب 

اإلمام علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب.
وهذه سلسلة السند الصوفية للشيخ أبي القاسم الجنيد سيد الطائفة

قال عنه أبو نعيم في الحلية: اش�تغل بالعبادة والزمها حتى كبر س�نه وصار ش�يخ وقته 
وفري�د عصره ف�ي علم األحوال وال�كالم على لس�ان الصوفية الزه�اد وطريقة الوعظ، 

تصدر للفتوى في حلقة أبي ثور الكلبي وعمره عشرون سنة.
ولإلم�ام الجنيد ف�ي فقه الطريق العديد من الكتب والرس�ائل والمقاالت وكلها تدور 

في فلك التقعيد لهذا العلم وضوابطه ومصطلحاته وتطبيقاته.
وق�د نق�ل عن اإلم�ام الجنيد تأكي�ده على تسلس�ل منهج النم�ط األوس�ط بقوله فيما 
رواه عن�ه أبو عبد الرحمن الس�لمي صاحبنا في ه�ذا األمر بعد النبي صلى الله عليه وآله 
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وس�لم ع�ل بن أبي طال�ب ذاك امرؤ أعط�ي علما لدنيا، وق�ال كذلك فيم�ا رواه عنه أبو 
نصر الطوس�ي في اللمع رضوان الله على أمير المؤمنين علي لوال أنه اشتغل بالحروب 

ألفادنا من علمنا هذا معاني كثيرة( اه�.
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هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوس�ي )حجة اإلس�الم(، ولد عام 
540ه��  1058م بقري�ة )غزال�ة( ونس�ب إليها ببلد ط�وس من أرض ف�ارس وبها أخذ 

مبادئ العلوم.
ثم انتقل إلى ) جرجان( وطلب العلم فيها على يد إسماعيل بن سعده اإلسماعيلي، ثم 
انتقل إلى نيس�ابور والزم أبا المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، وأخذ عنه معظم 
العلوم وألف كتابه )في علم األصول( فقال له الجويني : ليتك صبرت حتى أموت( لما 
رآه من ذكائه وقوة استيعابه وتوفي الجويني 478ه�، ولما بلغ الغزالي من العمر 34 سنة 
رحل إلى بغداد وعمل مدرسا في المدرسة النظامية بطلب من الوزير السلجوقي )نظام 
الملك؟( واشتهر في تلك الفترة وصار مقصد الطالب من سائر البلدان، واشتغل بكتب 
التصوف كقوت القلوب ألبي طالب المكي والحارث المحاس�بي والحس�ين والشبلي 
وأبا يزيد البسطامي وأخذ علم التصوف عن الشيخ الفضل بن محمد الفارمذي الصوفي 
وه�و تلميذ أبو القاس�م القش�يري وبعد أربع س�نوات قرر أن يعتزل التدري�س متأثرا بما 
أطلع عليه من كتب الصوفية فخرج من بغداد متخفيا وتنقل بين دمشق والقدس والخليل 
ومكة والمدينة المنورة قرابة 11 سنة وألف خاللها كتابه المشهور )إحياء علوم الدين( 
ح�رر في�ه علوم التصوف ع�ن منحى اإلفراط والتفريط ش�ريعة وحقيقة وفلس�فة)1( ، ثم 
ع�اد إل�ى بلده )ط�وس( في ذي القعدة س�نة 499ه�  ووزع أوقاته عل�ى مجالس القرآن 
ومجال�س الصوفية، وتدريس طالب العل�م والقيام بالصل�وات والطاعة، واتخذ جوار 

أخذ عىل صاحب  ما  عليه  وأخذ  بل  القلوب،  املكي يف قوت  أبوب طالب  الشيخ  كتبه  بام  متأثرا   )1(
القوت تساهله يف نقل األحاديث الواهية، ووضع بعض الصلوات يف الليايل واأليام ال أصل هلا  
.. قلت وكان هذا الفعل معهودا يف ذلك العرص باعتبار ترجيح إشغال املريد بفضائل األعامل إال 

أن فقهاء احلديث مل يأخذوا هذا االعتبار يف النقد والتجريح إال يف األحاديث الضعيفة برشوط.
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بيته مدرس�ة للفقه�اء ملجأ )خان�كاه( للصوفية وتص�در للتعليم والتس�ليك، وأخذ عنه 
الكثير من أبرزهم أبوبكر بن العربي، والش�يخ عب�د القادر الجيالني حتى قبل وفاته تأثر 
باإلحي�اء فألف على غراره كتابه الغنية.. ذكره كتاب الش�يخ عب�د القادر الجيالني رؤية 

تاريخية معاصرة
وكان�ت الفلس�فة في ه�ذا العصر قد أث�رت على تفكي�ر الكثير من األذكي�اء والعلماء 
وأدى ذل�ك إلى التش�كيك في ثوابت الدين اإلس�المي وتصدى الغزال�ي لذلك بعد أن 
عكف على دراسة الفلسفة ألكثر من سنتين، وألف كتابه )مقاصد الفالسفة( ثم )تهافت 
الفالس�فة( حتى قيل أنه قضى على الفلس�فة العقالنية في العالم اإلس�المي في كتاباته، 
وأشار إلى ذلك في كتابه المنقذ من الضالل كما درس علم الكالم وتصدى لما تناولوه 

من الزج بالعقائد واإللهيات وحررها من العقالنية إلى األخذ بنصوص الشريعة.
توف�ي الغزالي يوم اإلثني�ن 14 جماد اآلخر 505ه� 19 ديس�مبر 1111م ولم يعقب 

سوى البنات(.
وبالجمل�ة فاإلم�ام أبو حامد الغزال�ي كان ِمْفَصال تاريخيا ف�ي رحلة التصوف وضبط 
مس�يرته النمطي�ة، جامع�ا بين س�ابق م�ا تناوله اإلم�ام الجنيد وم�ن جاء من بع�ده كأبي 
طالب المكي واإلمام الجويني، ومزج مزجا فلس�فيا شرعيا بين علوم الشريعة والعقيدة 
والحقيق�ة، وخ�رج بالخالص�ة الجامع�ة في جمل�ة من كتابات�ه ودافع عن منه�ج النمط 
األوس�ط من كافة الش�وائب المنحرفة س�واء من أهل اإلفراط أو من أهل التفريط ودفع 
الفالسفة وعلماء الكالم في ما تناولوه من الزج بالعقائد واإللهيات في األخذ بالعقليات 
وتحكي�م الفهوم الظنية على النصوص الش�رعية، وفي عهده ظه�رت مدارس التصوف 

والربط المعروف الجتماع المريدين والفقراء وطالب العلم وإيواءهم.
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يعتبر الش�يخ اإلمام عبد القادر بن موس�ى بن عبد الله الجيالني أول من وضع هياكل 
الط�رق الصوفي�ة كمجموعات ذات انتماء ووالء لمش�يخه معتبرة في التس�ليك وألخذ 
اإلس�ناد، وكتب الش�يخ عبد القادر ضواب�ط التلقي والترقي والتوقي ف�ي جملة من كتبه 
ورس�ائله، ووضع أول مدرسة إس�المية صوفية تعتني بتربية المريدين على منهج النمط 
األوس�ط بعيدا عن اإلفراط والتفريط، وجعل أساس التلقي والترقي )المجاهدة � العلم 
والعمل � اإلخالص( كما جعل ضابط الطريقة الصوفية )الوس�طية الش�رعية واالعتدال 

الواعي( تحت القواعد التالية:
أخض�ع التص�وف لعلم الش�ريعة بقوله: كل حقيقة ال تش�هد لها الش�ريعة فهي - 1

زندقة.
من�ع التصوف والش�ريعة أن تدور في فلك السياس�ة وأنكر على علماء الس�وء - 2

الذين يصحبون الملوك والحكام ويخضعون لهم علوم الشريعة ونصوصها.
نفى العصمة عن الش�يوخ لدى المريدين الذين ينظروا إلى شيوخهم من خالل - 3

بشريتهم الملتزمة بأحكام الشريعة وثمراتها.
ش�دد النكير على االش�تغال بالس�ماع وت�رك مجال�س القرآن وت�دارس العلم - 4

الشرعي والذكر واألوراد.
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تصدر الش�يخ عبد القادر الجيالني للتدريس في مدرس�ة ش�يخه أبا س�عيد المخرمي 
بع�د وفاته، وظهر أمره وكثر تالمذته واآلخذون عنه حتى ضاقت بهم رحاب المدرس�ة 
المخرمية فابتنى في جهة سور بغداد الجنوبية مدرسة جديدة سميت بالمدرسة القادرية 
وأس�هم الن�اس من غن�ي وفقير ورجل وامرأة ف�ي بناءها وربما تصدق�ت المرأة بمهرها 
للمس�اهمة ف�ي بناء المدرس�ة وكان إتمامها في 528ه� 1133م واس�تقبل الش�يخ عبد 

القادر فيها طلبة العلم ومريدي الطريق من كل حدب وصوب.
وصارت هذه المدرس�ة طيلة حياة الش�يخ عبد القادر مركز إش�عاع علمي دعوي رفد 
األمة اإلسالمية بالكثير من العلماء والدعاة المخلصين الذين صار لهم فيما بعد دور في 
مواجهة الخطر الصليبي والرافضي المتطرف، وفي عام 505ه� خرج الشيخ عبد القادر 
إلى حج بيت الله الحرام فتسامع الناس بخروجه فجاء المريدون من كل حدب وصوب 
ألخذ الطريقة واالرتباط بالش�يخ فألبس وأجاز المئات من حجاج ذلك العام وأذن لهم 
في نشر الطريقة بشروطها فكان هذا رافدا للطالب الذين تلقوا عنه في المدرسة القادرية 

ببغداد.
ومم�ن أخذ عن الش�يخ عبد الق�ادر الجيالني في عام حجته الش�يخ مداف�ع بن أحمد 

العيني)1(المنسوبة إليه أسانيد الطريقة القادرية في بعض أنحاء اليمن وتوفي بظفار.
وممن أخذ عنه الطريقة من س�ادة حضرموت الش�ريف نور الدي�ن علي بن محمد بن 
أحم�د ب�ن جديد بن عبي�د الله بن أحمد المهاجر، والش�يخ الفقيه الش�ريف عبد الملك 
ب�ن محم�د بن أحمد جديد بن عبي�د الله بن أحمد المهاجر، وصحبا الش�يخ مدافع مدة 

)1( يبدو أن مسمى )الشيخ مدافع( أطلق عىل رجلني يف اليمن األول العيني املتويف بظفار وهو الذي 
أخذ  الذي  وهو  اخلوالين  أمحد  بن  مدافع  الشيخ  والثاين  حجته،  عام  القادر  عبد  الشيخ  عن  أخذ 
عن الشيخ عيل بن إبراهيم احلداد، ومل يدرك الشيخ عبد القادر اجليالين، وعن الشيخ مدافع أخذ 
الطريق كل من السيد عيل بن جديد بن عبيد اهلل بن أمحد املهاجر وأخيه عبد امللك وتزوجا بإبنتيه، 
ويعترب هذا السند .. السند الثاين ملدرسة حرضموت عن الطرق الصوفية حيث كان السند األول 

أخذ اإلمام عبيد اهلل بن أمحد املهاجر عن الشيخ أبو طالب املكي صاحب قوت القلوب.
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طويلة وتزوجا ببنتيه وس�كنا في ناحية )ذي دهم( من أعمال تعز )راجع قالدة النحر لبا 
مخرمة(، والجندي، وابن سمره، والمشرع الروي، اه� والنقطاعهم عن حضرموت لم 

يرتبط بأسانيدهم أحد في حضرموت.
وللش�يخ عبد القادر الجيالني في أنحاء اليمن جملة من المريدين الذين نش�روا س�ند 
الطريقة ومنهم الشيخ علي بن إبراهيم الحداد وهو الذي نشر الطريقة في تعز والمعافر، 

وقد أخذ الحداد عن الشيخ عبد القادر عام حجته.
ومم�ن أخذ عن الش�يخ  من أهل اليمن الش�يخ محمد بن س�نان األح�وري من رجال 
القرن الس�ادس أدرك الشيخ وصاحبه ونشر طريقته في أنحاء من اليمن، وممن أخذ عنه 
الش�ريف أبو الحس�ن علي بن عمر بن محمد األهدل)1( والش�يخ أبو عبد الله محمد بن 
أب�ي بك�ر الحكمي، والغيث ب�ن جميل، وأبوبكر بن علي األه�دل، وأما علي األحوري 
فهو حفيد الش�يخ محمد بن س�نان األحوري وكان أخذه عن بعض شيوخ اليمن )راجع 

طبقات الخواص والسلوك للجندي.
وع�ن الغي�ث ب�ن جميل أخذ الش�يخ أحمد بن عل�وان وأخذ عن أب�ي حفص عمر بن 
المس�ن المعروف بالطيار 640ه� وهما أخذا عن الش�يخ عثمان بن س�ارح عن الش�يخ 
عل�ي ب�ن إبراهيم الحداد عن الش�يخ عبد القادر الجيالني، وإلى الش�يخ الحداد .. أيضا 
ترجع  خرقة الش�يخ أحمد بن أبي الجعد صاحب أبين، والشيخ سالم العامري صاحب 
المسيجيد)2(، وفي مصر نشر الطريقة القادرية الشيخ عثمان بن مرزوق القرشي الحنبلي 

كان مفتيا لمصر على مذهب اإلمام أحمد.

)1( واعتنى السادة األهادلة بأسانيدهم وأسسوا يف بالد التهائم منهج التصوف املسند عىل صفتني:
األوىل: سندهم املتصل إىل أبائهم وأسالفهم من السادة آل البيت.

والثانية: السند اآلخر ارتباطهم بالشيخ عبد القادر اجليالين عرب السند املشار إليه.
)2( املسيجيد قرية صغرية بني أبني وشقرة يطلق عليها )الشيخ سامل( وفيها قرب الشيخ سامل العامري، 

ومن ناحية غرب املسيجيد توجد الطربه بلد ومدفن الشيخ أمحد بن أيب اجلعد.
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بعد وفاة الشيخ عبد القادر الجيالني قدس الله سره في 10 ربيع الثاني 561ه� ظلت 
المدرسة القادرية تربي المريدين والسالكين ومنها تخرج العشرات من الشيوخ األجالء 
الذين أقاموا في أوطانهم من مبسوط األرض طرقا صوفية منها ما حمل مسمى الطريقة 
القادرية ومنها ما حمل مس�مى مؤسس�ها في الشرق والغرب، وصارت الطرق الصوفية 
كيان�ا اجتماعي�ا دينيا ينظم إليه المئات في كل بلد وصقع وب�رز من هذه الطرق الصوفية 
عل�ى محيط التأثير في القرنين الخامس والس�ادس وكذلك مطلع القرن الس�ابع الطرق 

الصوفية اآلتية:
الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجيالني ولد في )470ه�( القرن الخامس، - 1

)ت 561ه�( القرن السادس)1(.
الطريق�ة الرفاعي�ة للش�يخ أحمد علي الرفاع�ي، ولد في قرية حس�ن من أعمل - 2

واس�ط بالع�راق المعروف�ة ب�أم عبيدة )512ه��( )ت 576ه��( القرن الس�ادس، وقيل 
578ه�� ، وللرفاعي�ة راية ذات لون أس�ود وأص�ل طريقته الكتاب والس�نة قال عنها في 
البرهان المؤيد: أي س�ادة كانوا مع الشرع في آدابكم كلها ظاهرا وباطنا، فمنكم الفقهاء 
والعلم�اء ، ولكم مجال�س وعظ ودروس تقرؤنها وأحكام ش�رعية تتعلموها وتعلموها 
الن�اس بذلت نفس�ي ولم أت�رك طريقا إال س�لكته فلم أجد أقرب وأوض�ح وأوجب من 

العمل بالسنة المحمدية والتخلق بخلق أهل الذل واالنكسار واالفتقار.
وق�د ح�اول بعض اتباعها أن يش�وهوا الص�ورة الوضيئ�ة للطريقة الرفاعية بالش�عوذة 

)1( ومن هذه الطريقة تفرعت طرق عديدة عىل يد تالميذ الشيخ عبد القادر ومنهم: الشيخ عدي بن 
مسافر وأخذ عن اجليالين وعن السهروردي، والشيخ عثامن بن مرزوق القريش احلنبيل الذي كان 
مفتيا ملرص عىل املذهب احلنبيل، وأيب السعود احلريمي وقد الزم الشيخ طيلة حياته وإليه صارت 
إىل  وانتقل  اجلبائي  اهلل  عبد  والشيخ  البزاز،  مسعود  بن  وعمر  582ه�،  تويف  وفاته  بعد  املشورة 
أصفهان وأنشأ فيها الطريقة، وأبوحممد ماجد الكردي تويف 562ه�، وحياة بن قيس احلراين كان 
من أنصار صالح الدين األيويب يف جهاده تويف 581ه�، والشيخ عفيف الدين عبد اهلل بن حممد 

األسدي وغريهم ممن ال يتسع املجال لذكرهم.
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واللعب باألفاعي وأكل الزجاج والضرب في األجس�ام بالسيوف وغيرها، ولكن اإلمام 
الرفاعي نفس�ه قد برأ من هؤالء فقال: )إياكم والدجالية إياكم والشيطانية إياكم والطرق 
الت�ي تق�ود كال الوصفين()1(، وللطريق�ة الرفاعية فروع معتدلة ف�ي كثير من بالد العرب 

والمسلمين.
الطريق�ة الش�عيبية المغربية للش�يخ ش�عيب أبي مدي�ن)2( )ت594ه��( القرن - 3

السادس)3(.

)1( الطرق الصوفية د/ عامر النجار.
)2( الشيخ شعيب أبومدين بن حسني األنصاري التلمساين تويف 594ه� أخذ عن الشيخ عبد القادر 
اجليالين بمكة، وقرأ عليه يف علم احلديث ولبس منه اخلرقة ودخل املغرب رشق اجلزائر بمدينة 
بجاية واستقر فيها وأخذ هبا عن الشيخ عيل بن احلسن بن عيل  حرزهم وسند اإلمام الغزايل كام 
أخذ عن الشيخ عيل أيب عبد اهلل الدقاق، ثم انتقل إىل  بجاية وله تالمذة كثريون ومنهم الشيخ عبد 
املغرب رحل إىل  بني عروس شامل  قبائل  املشيشية وهو من  الطريقية  السالم بن مشيش مؤسس 
املرشق وأخذ عنه مجلة من الشيوخ كالشيخ عبد الرمحن املدين ## ثم عاد إىل وطنه وأخذ عنه مجلة 
من الشيوخ ومنهم اإلمام أبو احلسن الشاذيل، وظل كذلك حتى قتل بني عام 622ه، 625ه� ومن 

تالميذه أبو العباس املريس وأبو سعيد الباجي.
إذ  بواسطتها  بالقادرية  سندها  واتصل  الشعيبية  الطريقة  عن  احلرضمية  العلوية  الطريقة  تفرعت   )3(
بعث الشيخ شعيب مبعوثه عبد الرمحن املقعد إىل مكة وتويف هبا وأناب عنه يف إيصال اخلرقة إىل 
إىل  شعيب  الشيخ  بسند  العلوية  الطريقة  اتصلت  وبه  املغريب  صالح  اهلل  عبد  الشيخ  حرضموت 
الشيخ عبد القادر اجليالين إىل شيوخه، كام أخذ الطريق عن الشيخ الصالح املغريب الشيخ سعيد بن 
عيسى العمودي، جاء يف اجلزء اللطيف يف التحكيم الرشيف للسيد الرشيف أيب بكر العدين بن عبد 
اهلل العيدروس )ص16( فإن الغالب عىل أهل اليمن وأسانيدهم املشهورة انتامؤهم إىل الشيخ عبد 
القادر اجليالين ما خال النفر القليل كالسادة األرشاف آل با علوي وآل العمودي والشيخ العارف 

باهلل جوهر العدين وجد آل با معبد اه�.
ويذكر أيضا أن للشيخ القديم با عباد خرقة وبيعة وسند متصل بالقادرية ارتبط هبا مجلة من أهل 
ملا ظهرت  بداية سلوكها، ثم  الشيخة سلطانة يف  الزبيدي ومنهم  آل  وادي حرضموت كان منهم 
الطريقة العلوية بحرضموت تأدب اجلميع ودخلوا حتت ظلها مثل الشيخ سامل بن أيب فضل الذي 
أخذ القادرية يف العراق ثم بعد عودته إىل تريم انطوى يف طريق السادة بني علوي باعتبار األسانيد 
املشرتكة بني الطريقتني، ومنها أي من الشعيبية تفرعت الشاذلية املشيشية حيث أخذ الشاذيل عن 
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ويعد شيخ مدارس التصوف في المغرب العربي واألندلسي
الطريقة الش�اذلية للشيخ أبي الحس�ن الشاذلي )ت 656ه�( القرن السابع وهو - 4

الش�يخ أبو الحس�ن علي بن عبد الجبار الش�اذلي ولد عام )571ه�( في قبيلة األخماس 
الغمارية بالمغرب تفقه وتصوف على الش�يخ علي بن عبد السالم بن مشيش الذي أخذ 
الطريق عن الش�يخ ش�عيب أبي مدين، وأخذ عنه الطريقة ورح�ل إلى تونس وإلى مصر 
وأق�ام باالس�كندرية توفي في وادي حميث�رة بصحراء عيداب متوجه�ا إلى مكة في ذي 

القعدة )656ه�(.
الطريق�ة البدوية للش�يخ أحم�د البدوي )ت 675ه� ( القرن الس�ابع، ونس�ب - 5

الش�يخ أحمد ينتهي إلى اإلمام الحس�ين رض�ي الله عنه، ولد في ف�اس عام )596ه�(، 
ولقب بالبدوي ألنه كان دائما يغطي وجهه باللثام مثل أهل البادية وس�مي ش�يخ العرب 
الملث�م س�افر صغي�را إلى مكة ثم ع�اد مع أهله إلى الع�راق ثم إلى مصر واس�تقر بطنطا 

وأظهر بها طريقته.
الطريقة الدس�وقية للش�يخ إبراهيم الدس�وقي )ت 676ه�( القرن الس�ابع، هو - 6

الش�يخ إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد لقب بالدس�وقي نس�بة إلى مدينة دسوق شمال 
مصر التي عاش فيها حتى وفاته، تأثر بآراء اإلمام الشاذلي واتصل بالشيخ أحمد البدوي 
في طنطا مصر ويرتفع نس�به إلى اإلمام الحس�ن الس�بط عليه الس�الم تولى منصب شيخ 

القادر  الدكايل والدكايل أخذ عن الشيخ عبد  حممد بن حرازم وابن حرازم أخذ عن الشيخ حممد 
اجليالين، وللشاذلية طريق آخر عن الشيخ عبد السالم بن مشيش 625ه� عن أمحد سيد بونا عن 
الشيخ عبد القادر اجليالين، واختطت طريقة بني علوي بوحدة مدرستها ومبادئها، ومل يتفرع عنها 
طرق أخرى دخلت إليها وانطوت فيها عدة اجتاهات وطرق أخرى كالشيخ سامل با فضل وكان 
حيمل سند الطريقة القادرية من العراق، والشيخ با عباد صاحب شبام، والشيخة سلطانة بنت عيل 

الزبيدي، وكان مبتدأ سلوكها عىل يد الشيخ با عباد.
وللطريقة العلوية سند صويف أبوي آخر عن الفقيه املقدم إىل اإلمام أمحد املهاجر إىل أبيه عيسى 
إىل أبيه حممد إىل أبيه اإلمام العرييض إىل أبيه جعفر الصادق إىل أبيه حممد الباقر، إىل أبيه اإلمام زين 
فاطمة  السيدة  وأمهام  طالب  أيب  بن  عيل  أبيهام  إىل  احلسن  وعمه  احلسني  اإلمام  أ]يه  إىل  العابدين 

الزهراء إىل أبيها حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم.
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اإلسالم في عهد الظاهر بيبرس.
وتف�رع ع�ن ه�ذه األمهات ط�رق أخ�رى عدي�دة منه�ا الطريق�ة الخلوتية)1(والطريقة 
النقش�بندية)2( والتيجانية)3(، وتس�مى الطريقة الس�هروردية القادرية تنس�ب إلى الش�يخ 
ش�هاب الدين أبو حفص عمر الس�هروردي البغدادي ولد في رجب 539ه� وتوفي  في 
632ه� رحل من )سهرورد( إلى بغداد  وصحبه عمه أب النجيب وأخذ عن الشيخ عبد 

القادر الجيالاني.
وأخ�ذ ع�ن الس�هروردي الع�ز ب�ن عب�د الس�الم والحاف�ظ الذهب�ي،  وأل�ف الش�يخ 
الس�هروردي كتاب عوارف المعارف وكان شيخ وقته في علوم الحقيقة وأسس طريقته 

)1( اخللوتية إحدى الطرق الصوفية السنية تنسب إىل حممد بن أمحد بن حممد كريم الدين اخللويت املتويف 
الطريقة  أتباع  الصوفية( وكان من  إىل )اخللوة  نسبة  العارش )986ه�(، واخللويت  القرن  بمرص يف 
حممد  بن  العزيز  عبد  للشيخ  السامنية  الطريقة  منها  مجة،  فروع  اخللوتية  وللطريقة  السهروردية، 
يف  املنترشة  العديدة  الطرق  من  وغريها  الشرباوي  اخلالق  عبد  حممد  للشيخ  والشرباوية  املحمل، 

تركيا واجلزائر .. عن االنرتنت.
أخذ  نقشبند(  )بشاه  املعروف  البخاري  حممد  نقشبند  الدين  هباء  الشيخ  إىل  تنسب  النقشبندية:   )2(
الشيخ أمحد يوسوي، وهي  اليوسويه، وتنسب إىل  امتداد للطريقة  اليوسويه والنقشبندية  الطريقة 
منترشة يف تركيا وخرسان وما وراء النهر، وانظم إليها كثري من األفراد والعادة يف الدولة العثامنية 
وكان ألتباع هذه الطريقة دور يف حماربة الروس يف منطقة وسط آسيا.، وللطريقة النقشبندية فروع 
يزيد  با  العثامين  السلطان  الذي عاش يف عهد  النقشبندية للشيخ عبد اهلل اإلهلي  كالطريقة املالمية 
الثاين، والنقشبندية ينسبون طريقتهم بالسند إىل سيدنا أيب بكر الصديق واإلمام عيل ريض اهلل عنهام، 

وإىل هذه الطريقة ينسب حممد الفاتح وغريهم من قادة العثامنيني.
بن  بن حممد  أمحد  التيجاين واسمه  أمحد  العباس  أيب  إىل  تنسب  الصوفية  الطرق  إحدى  التيجانية:   )3(
املختار بن سامل التيجاين املتويف يف )1230ه� ( باجلزائر وأتباعه يف شامل إفريقيا كمرص وفلسطني 
قرية  يف  1150ه�  عام  املؤسس  ولد  ونيجرييا،  والسنغال  وموريتانيا  والسودان  واحلجاز  والشام 
)عني مايض( بوالية األغواط باجلزائر، ورحل طلبا للعلم يف بالد كثرية إىل فاس وتلمسان وتونس 

ومرص ومكة واملدينة وبغداد.
وقد نحا بعض أتباعها إىل اإلفراط يف اإلعتقادات والرسوم، مع أن الشيخ أمحد التيجاين يقول: 

)إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الرشع فإن وافق فاعملوا به، وإن خالف فاتركوه(.
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ف�ي بغداد وانتش�رت ش�رقا وغربا وبالذات في الدي�ار الهندية وغيره�ا، وكل طريقة من 
هذه الطرق تحتاج إلى دراس�ة خاصة إليضاح المس�ار الذي سار عليه المترسمون بهذه 

الطرق من حيث منهج االعتدال أو الوقوع في علل اإلفراط والتفريط.
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هناك فرق بين مؤسسي الطرق الصوفية وقواعد سير الطريق التي اختاروها ألتباعهم، 
وبين الكثير من األتباع الذين يضيفون إلى الطريقة والمش�يخة طقوسا ومفاهيم ال تمت 
إلى منهج الطريقة بصلة، وقد عمت هذه الظاهرة السلبية الكثير من أتباع الطرق الصوفية 

ما صار مغمزا للتصوف كله.
والمغامز التي تقال في التصوف والصوفية أنواع:

� r منه�ا م�ا هو قائم على النقد اإليجابي أمام ما يقع م�ن إفراطات إعتقادية وطقوس
اجتماعية ما أنزل الله بها من سلطان بل قد تخالف ظاهر الشرع وباطنه.

� r ومنه�ا ما ه�و تحامل واس�تخفاف ناتج عن فه�م المتحامل ومن ح�ام في مجاله
وفكرته وفهمه.

واألخطر في المغامز ما برز في المراحل األخيرة من نسبة التصوف والصوفية عمومًا 
إلى الشرك األكبر، وإخراج أهل هذا المنهج عن ربقة اإلسالم كله، ويفسر هذا الموقف 

من وجهة نظرنا أنه إفراط في الحكم أكثر من كونه تقييما لإلفراط والتفريط.
وإذا م�ا جردن�ا موضوع التصوف والصوفية عن المالبس�ات التي طرأت على مس�يرة 
الطرق الصوفية وأعدناه إلى جذوره الشرعية لوجدناه فهما سليما وقويما وال تشوبه من 
قواعده ش�ائبة إفراط وال تفريط، وإنما اإلفراط والتفري�ط من أتباع هذه الطرق الصوفية 

وما ابتدعوه بجهل أو سذاجة أو فهم سيء لنصوص الشرع الشريف.
وحت�ى ال نضي�ع الوقت في هذه المعامع الت�ي لم يخرج منها أحد بفائ�دة ... نرى أن 
العود من أهل الطرق أنفس�هم إلى منهج االعتدال منهج أهل النمط األوس�ط هو الحل 
األمثل لمعالجة كافة ما قيل وما يقال وما س�يقال، وخاصة في هذا العصر التي انتش�رت 
في�ه وس�ائل االتص�ال والتواص�ل ورص�د البع�ض العديد م�ن الحركات والش�طحات 
والمفاهي�م المغلوطة التي تصدر من منس�وبي بعض الطرق في حضراتهم ومجالس�هم 

وزياراتهم ومناسباتهم.
ولربم�ا يس�توحش الكثي�ر من أتب�اع الطرق ه�ذا التوجي�ه ويعدونه وقوف�ا إلى جانب 
الم�دارس الضدي�ة للتصوف، والحق ال�ذي ال غبار عليه أن االس�تيحاش ما هو إال من 
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ب�اب )العزة باإلثم( واس�تنكاف لقبول الح�ق وإصرار على االنح�راف وفقه المبررات 
والمغالطة.

ومثل هذه المواقف السلبية لم يعد لها من حاجة في طريق السالمة واألمان المرجوة 
لألمة حيث أن تجنيب اإلفراط والتفريط ال ينقص الطرائق وال يسلبها توجهها الروحي، 
وإنم�ا يعي�د لها نصاع�ة االرتباط الع�ادل بالمنهج األب�وي النبوي الش�رعي القائم على 
الكتاب والس�نة وعلى ما اختاره األئمة العدول من أهل النمط األوسط ففيه إقامة الحق 

وإخراس ألسنة المتقولين بحق أو بغير حق.
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لقد ثبت يقينا أن المقولة المنس�وبة لإلمام علي رضي الله عنه حددت مس�ارًا تاريخيا 
معتب�را من قوله فيما رواه بن ش�يبة في مصنفه: ))خير الناس هذا النمط األوس�ط يرجع 
إليه�م الغال�ي ويتبعهم التالي(( حيث كش�ف بثاقب بصيرته مس�تقبل الزمان في مس�يرة 
أهل اإلس�الم واإليمان واإلحس�ان وما عاناه ف�ي مرحلته المبكرة م�ن أطراف اإلفراط 
والتفريط في أش�كالها األولى ونماذجها األساس�ية، وال ش�ك أن هذه العبارة كانت من 
العلم المكنون الذي َعِلَمه من رس�ول الله صلى الله عليه وآله وس�لم فهو بال شك باب 
مدني�ة العل�م ول�ه نصيب وافر م�ن قراءة المس�تقبل ومن هذه الق�راءة هذه العب�ارة التي 
ح�ددت مس�يرا تاريخيا هاما في تسلس�ل المي�راث النبوي الش�ريف، فالمي�راث أمانة، 
والخون�ة في تاريخ التحوالت قوم كثر، واالحتراز للدي�ن وظيفة الوراث العدول، وقد 
علمت�ه عليه الس�الم التجربة العملية في مراحل حياته كيف تس�ير األم�ور وكيف تكون 
الموافق حيالها، حيث مرت حياته بين بس�ط أس�باب السالم في قضايا الحكم والعلم،، 
وبي�ن تجريد الس�يف الجتثاث اإلف�ك والظلم وتبين له بيقين أن س�المة الديانة مرهونة 
بس�المة  حمل القرار فيهما فقال مقالته التي نراها مرجعا وأساسا في مسلك أهل النمط 
األوس�ط، ويؤي�د هذا المنحى ما وقفه من بعده ولده اإلمام الحس�ن الس�بط الذي التزم 
الن�ص الش�رعي لمرحلة الخالفة ورغب الس�الم لألم�ة واتبعه في ه�ذا الموقف الجل 
الغفير، ولم يش�ذ عنه إال أهل اإلفراط والتفريط، وجاء اإلمام الحس�ين مجس�دًا س�لوك 
أهل النمط األوس�ط بي�ن المحبين الخاذلين والبغ�اة القاتلين بزه�ده المتميز في الحياة 
كله�ا مدافع�ا عن موقفه وع�ن عرضه وأهل بيت�ه، وكملت حلق�ة التثبيت له�ذا المنهج 
القويم مجّس�دة كم�ال الوعي لدى اإلمام عل�ي زين العابدين، وقد اس�توعب مجريات 
المراح�ل وم�ا كان في مس�رحها م�ن الفتن الس�احقة الماحق�ة، فأعرض ع�ن تهوكات 
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المحبين الخاذلين، وعن تمحالت ومبررات البغاة القاتلين، وأس�س النمطية الوس�طية 
التي أشرقت بها شمس السالم والرعاية لإلرث النبوي المتين، واستبدل صراع األسلحة 
واألخذ بالثار والمطالبة بالحكم وامتالك القرار إلى س�الح الطاعة والعبادة وبناء أجيال 
الس�المة وأمناء الملة الوارثين، وأغلق بابه ومن معه ممن أخذ عنه العلم واإلس�ناد أمام 
الزفير والش�هيق والنعيق والزعيق .. ليضعوا مدرسة الزهد القائمة على شرف اإلحسان 
المنص�وص عليه بالتجرد للعبادة بعيدا عن ص�راع العباد : ))أن تعبد الله كأنك تراه فإن 

لم تكن تراه فإنه يراك((.
لقد كان هذا العرض السالف تأكيدا على إبراز دور تيار شرعي فاعل .. عرفه اإلسالم 
ف�ي أش�د مراحل التحول التاريخ�ي تيار كان له ال�دور الفاعل في حف�ظ اإلرث النبوي 
الش�رعي على الوجه الس�ديد الس�ليم بعيدا عن الفتن المظلة وأئمته�ا وما من حدث أو 
مي�دان جهاد ش�رعي إال وكان ه�ذا التيار ب�ارز المعالم وصدر المالحم يش�ير إليه قوله 
صلى الله عليه وآله وس�لم: )) يحمل هذا العلم(( وفي رواية ))يرث هذا الدين من كل 
خل�ف عدوله ينفون عن�ه تحريف الغالين وانتحال المبطلي�ن وتأويل الجاهلين(( وبهم 
حفظت الش�ريعة والعقيدة ومراتب الس�لوك في أركان اإلس�الم واإليمان واإلحس�ان، 
ويتقدمه�م أكابر آل البيت النبوي وس�الالت المهاجرين واألنص�ار والتابعين وتابعيهم 
بإحسان .. ال يشاركون حاكما في حكمه وال ينازعون حامل قرار في قراره، وال يؤيدون 
ظالم�ا في ظلمه، أقام�وا بذكر الله وخدمة دين الله علما وعمال ودولة الحق الناصع في 
أحلك الظروف، فظهرت بهم مذاهب الفقه والعقائد السليمة، ودفعوا صولة المفرطين 
والمفرطين وأفهامهم العقيمة، س�واء في عصور الفتن األولى بعد مقتل الخليفة الثالث 
والرابع أو بعد المرحلة الكربلية العاقرة وما ترتب بس�ببها من تفرق واختالف، إزداد به 
تي�ار الحق حفظا وصالبة على مر عصور التقلبات السياس�ية والفكرية س�واء في العهد 
األم�وي أو العباس�ي أو عهد الدوي�الت والتمزق ب�ل ومنهم ظهر المجاه�دون األبرار 
كص�الح الدين األيوبي وعبد القادر الجزائري، وأم�راء الفتح العثماني المجيد، وبرغم 
ما ش�اب هذا التيار الشرعي المعتدل من ش�وائب بعض االتباع وفهوم الغلو واالبتداع، 
فلم يزل أهل الصدق س�الكين الجادة حافظين ومحافظين على شرف اإلسناد وإصالح 
الع�ادة والعب�ادة حتى ج�اء عهد الغثاء المس�يس وانقلب ميزان القوى عل�ى يد من نافق 
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وتدنس وتدخلت قوى الفكر واالستعمار تملك مفصل القرار  وتضعف مناهج التعليم 
والتربي�ة ف�ي كل األقط�ار، وتمد أصابعه�ا إلى كل دار وج�دار، فرفعت ش�أن األضداد 
وتي�ارات اإلف�راط والتفريط ف�ي كل بالد، ومنحتهم من اإلعداد واالس�تعداد ما حجب 
الح�ق وأهل�ه عن تحقيق المراد، وأثيرت حولهم الش�به والريب من الحس�اد، فبقي هذا 
التيار الوسطي الشرعي تيارا شعبيا في قاع المجتمع اإلسالمي يمارسه البسطاء وخواص 
الخ�واص مم�ن إذا رؤوا ذكر الله .. منهم من حمل الراي�ة بعلم ودراية، ومنهم من خلد 
إلى الخمول والعزلة في الوسيلة والغاية، وظهر جيل الحداثة والبعثات والدراسات بين 
الغيرة والحيرة، وأغربت س�فينة الحضارة بأس�باب العلوم نحو النظريات والتطبيقات، 
وبه�ا تعل�ق جي�ل المدرس�ة والجامعة وانقطع�ت تربية الدي�ن الش�رعي المعروفة بعلم 
اإلحسان وما تفرع عنه من مفهوم الزهد والتصوف، وركن الجل األوسع إلى التكذيب 
باألح�وال والمقام�ات والمرات�ب والكرام�ات وانفع�ال الظواه�ر ف�ي حي�اة األولي�اء 
والصالحي�ن وتحج�رت العقول تحجر الم�ادة الصلبة، واس�تمرأت أطروحات الغرب 
والش�رق لتأخذ االلحاد والعلمانية وكأنها عين ثقافة الناشئة والطالب وأغرار المثقفين 
ولم يبق للجميع عدو غير اإلسالم في صورته األبوية التقليدية وُنحتت ألجيال الصورة 
المتحركة والس�اكتة عقيدة وديانة من نوع جديد تتالءم مع لهيب العواطف والش�هوات 
قاد مس�يرتها العديد من حملة القرار ودعاة االس�تقرار وزمر المتأثرين بثقافة االستعمار 

واالستهتار واالستثمار.
وازدادت الحي�رة ل�دى م�ن بقي من أتباع مس�مى النمط األوس�ط حي�ث ال يحملون 
اإلع�دادات العلمية الكافية للدفاع عن منهجهم وطرائقهم، وال يس�تطيعون التحكم في 
أتباعهم وأش�ياعهم الذين خبطوا خبط عش�واء، وحولوا شرف المنهج إلى صراع وفعل 
ورد فع�ل مع أه�ل األفكار المنحرفة واألهواء، ونس�أل الله أن يقي�ض للجميع مخرجًا 

حسنًا من فتن الزمان والمكان واإلنسان.
إن أحياء منهج أهل النمط األوس�ط يقتضي تكاتفا من الغيورين على س�المة العقيدة، 
الملتزمين بما التزم به الش�يوخ األثبات في سلس�لة الهيكل المعرفي الشرعي المتوارث 
المتخذين من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة وسيلة اإلصالح والتقريب والمعالجة 

.. وأول ما ينبغي االهتمام به في هذا الشان:
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قبول أشياخ الطرق الصوفية تقييم الحالة التي ينطلق منها والء االتباع الجتثاث - 1
تراكمات اإلفراط والتفريط.

تحري�ر التص�وف المعاصر من ش�بهات الثل�ب واللمز والهمز الت�ي يتذرع بها - 2
أعداء التصوف وأضداده.

دم�ج العالقة بين ركائز التدين الثالث )المذهبية المعتدلة � والتصوف النمطي - 3
الواضح � والوالء آلل البيت من غير غلو وال جفاء(.

توحيد المنبر اإلعالمي للتصوف وتجديد لغة الخطاب الوعظي بما يس�هم في - 4
جمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين االتباع أوال والمنتس�بين لهذا المنهج الوسطي 

المشروع قبل النظر في مواقف األضداد واتهاماتهم.
إع�ادة الدراس�ة البحثي�ة لمفه�وم التص�وف قواع�د ومصطلح�ات وتطبيقات - 5

وتحرير الوعي الصوفي من كل ما ال يوافق شريعة اإلسالم السمحة دون إخالل بثوابت 
العلم الذوقي وتفرده الروحي.

إع�ادة النظ�ر ف�ي بع�ض المؤلف�ات والمراج�ع المعبرة ع�ن تاري�خ التصوف - 6
والصوفي�ة بلغ�ة الغل�و واإلفراط التي ال تتناس�ب م�ع حاجة الزم�ان، وتأصي�ل انفعال 
الظواهر والكرامات وعلوم الحقائق مرتبطة بمراتب اإلحسان المعلومة من علم اليقين 
وعي�ن اليقين وح�ق اليقين، وما هي الش�ريحة التي تعنيها أوصاف ه�ذه المراتب قديما 

وحديثا.
إع�ادة تثقي�ف اتباع التصوف بإنش�اء المدرس�ة التعليمة األبوية الناطقة بلس�ان - 7

الوس�طية الش�رعية واالعتدال الواعي مع تحرير منهج س�ليم يجمع بين ثمرات العلوم 
األربعة ) اإلس�الم وهو لغة الش�ريعة، واإليمان وهو لغة العقيدة ، واإلحس�ان وهو لغة 
مرات�ب الس�لوك وعلوم الحقائ�ق، والعلم بعالمات الس�اعة وهو لغة ق�راءة المتغيرات 

والمستجدات بدراسة علم فقه التحوالت(.
وأرجوا أن يتفهم القراء دوافع الطرح لهذه النقاط وأهمية المناقش�ة المس�تفيضة بعيدا 

عن التعصب واألنانيد وعلل األنوية المقيتة ...  والله من وراء القصد ...
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تح�دد تعريف أهل النمط األوس�ط بمن حفظ لس�انه م�ن الذم وحفظ ي�ده من الدم ، 
مرتبطا بسند أهل العدالة الموصوفون في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول�ه : )ي�رث ه�ذا العل�م � وفي رواي�ة : هذا الدين � م�ن كل خلف عدول�ه ينفون عنه 

تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين(. 
وفي الحديث إش�ارة إلى التحريف واالنتحال والتأويل على يد علماء ليس�وا من أهل 
العدالة والس�ند وإنما هم بين غال ومنتحل وجاهل يحرفون الكلم عن مواضعه في كل 

مذهب ومنهج وطريق. 
والس�المة كل الس�المة ف�ي طري�ق التوس�ط واالعت�دال القائ�م على ضوابط الش�رع 
والديانة وخلق صاحب الوحي والرس�الة تحت المعاني المش�ار إليه�ا في اآلية {الذين 

آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة}
والنبوة : األخالق والقيم .  والحكم : السنة النبوية   فالكتاب : القرآن  

فمن أس�قط أمرا من هذه الش�روط الثالثة نحى إلى اإلفراط أو التفريط س�واء كان في 
المذاهب الفقهية أو الطرق الصوفية أو الدعوات المستجدة السياسية والفئوية والثقافية.
ومنهج أهل النمط األوسط هو أسلم الطرق وأعدلها في عصر الغثاء والوهن كما كان 

من قبل أسلم الطرق في عصر االشتباك والفتن.
وق�د التزم�ه العديد من أه�ل الديانة ، ولكنهم  قليل من قلي�ل ، ومنهم من نحن ننتمي 
إليهم ونعتقد س�المة منهجهم وطريقهم الخاصة من س�اداتنا بن�ي علوي صفوة آل بيت 
النب�وة م�ن أقام�وا منهج الس�المة ورعوه ح�ق رعايته بدأ م�ن وادي حضرم�وت ونهاية 
بأط�راف العالم .. وه�و خالصة التجارب والمواق�ف العلمية والعملي�ة والفكرية التي 
م�رت باألم�ة ف�ي مراحله�ا المتقلب�ة ، دون إف�راط وال تفري�ط ، وألن لنا به صل�ة وثيقة 
فنحن نتناول هذا المنهج بثقة واقتدار مستصبحين بأنوار مشيخة الطريق المتوارثة سندا 
وعدال�ة .. غي�ر ملزمين أحدا باتباعه ، وال منازعين أحدا في وس�طيته واعتداله فالطريق 
إل�ى الله كما يقولون )على عدد أنفاس الخالئ�ق( ، وللخالئق طرائق وهم بيد معارض 
ومواف�ق ، والس�عيد من وفقه الله لجمع الش�مل ورأب الصدع ، وتجن�ب الفتن ما ظهر 
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منها وما بطن . 
ونحيل القارئ في هذا المضمار الخاص بمنهج مدرس�ة حضرموت إلى كتابنا »فص 
العقيق في توثيق مراحل فقه الطريق في مدرسة حضرموت« نظٌم وشرٌح ، والله الموفق 

والمعين.
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ه�ذا آخر ما وصلنا في جم�ع مقاالت هذا الكتاب وكلها تحمل رؤية جديدة في قراءة 
منهجية التصوف اإلس�المي كما تعزل بين تصوف أهل النمط األوسط المسند بشيوخه 
ورجال�ه عن تصوف اإلفراط والتفري�ط، وبهذا التميز نؤكد للقاري أننا س�عينا جاهدين 
ف�ي هذا الكتاب لتحرير التصوف المعتدل عن لوثة أهل الغلو وسفس�طات أهل الجفاء 
الذين ش�وهوا علوم اإلحسان واستغرقت ألس�نتهم وعقولهم هنّات الفلسفة وشطحات 
علم الكالم كما ربطنا بين علم اإلحسان الشرعي وما تفرع عنه من زهد وتصوف مسند 
إلى الش�يوخ األكابر فنسأل الله أن يجعل هذا الجهد مساعدًا على إجالء غموض قضية 
التصوف والصوفية ، وإيضاح الصورة الناصعة لهذا العلم الشرعي الذي ال ينفصل عن 

أركان الدين األربعة.
والله من وراء القصد وهو الموفق في كل حال...
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هذا الكتاب
دراسة تحليلية لعالقة العلوم الثالثة بعضها ببعض وهي اإلحسان والزهد والتصوف.

إبراز أهمية التصوف كمصطلح شرعي يربط األمة بالركن الثالث من أركان الدين.
يس�اعد عل�ى معرف�ة منه�ج أه�ل النم�ط األوس�ط الذي�ن هم خالص�ة رج�ال الزهد 

والتصوف.
يقسم التصوف إلى مرحلة مواقف ومرحلة عزمات ومرحلة التجريد ومرحلة مذهبية 

التصوف ثم مرحلة الطرق الصوفية.
إعتمد هذا البحث على تأصيل علم فقه التحوالت المتبني إعادة اللحمة الشرعية بين 

الثوابت والمتغيرات.
والله الموفق...
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